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Datum 
2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 
- Program för ett tillgängligt samhälle 
- Program mot hemlöshet i Borås Stad 
- Styr-och ledningssystem  
- Riktlinjer för medborgardialog 
- Riktlinjer för styrdokument 
- Vision och strategi för Borås  

            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 
Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 
och hinna remitteras till berörda instanser.  

Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 
upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 
jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 
rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 
oberoende av programmet.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

Nr 90
Förlängning av styrdokument
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2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 
- Program för ett tillgängligt samhälle 
- Program mot hemlöshet i Borås Stad 
- Styr-och ledningssystem  
- Riktlinjer för medborgardialog 
- Riktlinjer för styrdokument 
- Vision och strategi för Borås  

            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 
Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 
och hinna remitteras till berörda instanser.  

Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 
upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 
jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 
rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 
oberoende av programmet.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder och bolag 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 
tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 
och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl. 

Sammanfattning 
Innevarande år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter 
och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av 
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna 
skall gälla från 2022-01-01, 2022-07-01 och 2022-10-01. Avgäldsperioderna är 
20 år för verksamhetsfastigheten, samtliga hyreshusfastigheter samt för 84 av 
småhusfastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 
år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 

Ärendet i sin helhet 
Innevarande år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter 
och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av 
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna 
skall gälla från 2022-01-01, 2022-07-01 och 2022-10-01. Avgäldsperioderna är 
20 år för verksamhetsfastigheten, samtliga hyreshusfastigheter samt för 84 av 

Nr 91
Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl.

2020-10-15 Dnr KS 2020-00607 3.1.2.6

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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småhusfastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 
år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 
 
Småhusfastigheter 
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive 
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt 
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de 
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är 
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för 
trädgårdsanläggningar med 10 %. 
 
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 % 
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen 
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara 
marknadsvärdet. 
 
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för 
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 18 % vilket motsvarar den 
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750) 
till 1:a kvartalet 2020 (index=884) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger 
följande för de två exempelfastigheterna Fyrkanten 6 (friliggande med 10 årig 
avgäldsperiod, tax.värde; 519 000 kr) och Vårdkasen 8 (friliggande med 20-årig 
avgäldsperiod, tax.värde: 739 000 kr); 
 
Tax.värde Reduktion Reduktion Marknads- Uppräkning Avgälds- 
mark va-anslutn trädgårdanl värde gentemot underlag 
    2016 
 -100 000 - 10 % :0.75 + 18 % 
 
519 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 593 000 
739 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 905 000 
 
Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 17 800 kr 
för Fyrkanten 6 (en ökning från 14 740 kr på 10 år) och 27 140 kr för 
Vårdkasen 8 (en ökning från 6 886 kr på 20 år). 
 
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som 
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under 
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad 
som tillämpas i mark- och miljödomstolar för tomträttsmål. 
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småhusfastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 
år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 
 
Småhusfastigheter 
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive 
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt 
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de 
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är 
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för 
trädgårdsanläggningar med 10 %. 
 
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 % 
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen 
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara 
marknadsvärdet. 
 
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för 
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 18 % vilket motsvarar den 
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750) 
till 1:a kvartalet 2020 (index=884) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger 
följande för de två exempelfastigheterna Fyrkanten 6 (friliggande med 10 årig 
avgäldsperiod, tax.värde; 519 000 kr) och Vårdkasen 8 (friliggande med 20-årig 
avgäldsperiod, tax.värde: 739 000 kr); 
 
Tax.värde Reduktion Reduktion Marknads- Uppräkning Avgälds- 
mark va-anslutn trädgårdanl värde gentemot underlag 
    2016 
 -100 000 - 10 % :0.75 + 18 % 
 
519 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 593 000 
739 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 905 000 
 
Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 17 800 kr 
för Fyrkanten 6 (en ökning från 14 740 kr på 10 år) och 27 140 kr för 
Vårdkasen 8 (en ökning från 6 886 kr på 20 år). 
 
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som 
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under 
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad 
som tillämpas i mark- och miljödomstolar för tomträttsmål. 
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Hyreshusfastigheter 
Tre av fastigheterna är belägna på Dammsvedjan och en är belägen på 
Trandared. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Riktvärde är 
3 000 kr/m2 för bostäder respektive 1 300 kr/m2 för lokaler på såväl 
Dammsvedjan som Trandared. Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter i 
taxeringen upptagen befintlig bruksarea. 
 
För exempelfastigheten Hackan 4 på Dammsvedjan blir då nytt avgäldsunderlag 
1 724 (Yta bostäder) x 3 000 (Riktvärde byggrätt) + 96 (Yta lokaler) x 1 300 
(Riktvärde byggrätt) = 5 297 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya 
årliga avgälden för den kommande 20-åriga avgäldsperioden blir med angivna 
belopp 158 900 kr, en ökning från 28 620 kr. 
 
Verksamhetsfastighet (Hyreshus-/lokalfastighet) 
Fastigheten Carolus 1, Västerlånggatan 1-3 och Stora Kyrkogatan 4-6 i 
Centrum, används bland annat för vårdcentralsverksamhet. Fastigheten 
innehåller endast lokaler och riktvärdet för lokaler är 1 800 kr/m2 i Centrum. 
Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter i taxeringen upptagen befintlig 
bruksarea. 
 
Nytt avgäldsunderlag blir 4 946 (Yta lokaler) x 1 800 (Riktvärde byggrätt) = 
8 903 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya årliga avgälden för den 
kommande 20-åriga avgäldsperioden blir med angivna belopp 267 000 kr, en 
ökning från 133 516 kr. 
 

Beslutsunderlag 
1. Omreglering 2020 - lista 
 

 

 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 
   Mark- och exploateringschef 
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Tomträtter omreglering 2020

Verksamhetsfastighet
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Carolus 1 20 2022-01-01 133 516 2 967 000 9 000 000 8 903 000 267 000

Hyreshus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Betslet 4 20 2022-10-01 25 064 557 000 5 600 000 4 779 000 143 400
Hackan 4 20 2022-01-01 28 620 636 000 6 549 000 5 297 000 158 900
Hackan 5 20 2022-01-01 10 756 239 500 752 000 599 000 17 980
Pilspetsen 1 20 2022-01-01 140 580 3 124 000 29 101 000 24 150 000 724 500

Småhus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Drakslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 504 000 572 000 17 160
Drakslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Elddonet 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300
Elddonet 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140
Elddonet 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Elddonet 6 20 2022-01-01 7 110 158 000 757 000 930 000 27 900
Elddonet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560
Elddonet 8 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500
Elddonet 10 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180
Enviget 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Enviget 2 20 2022-01-01 7 110 158 000 753 000 925 000 27 740
Enviget 7 20 2022-01-01 6 840 152 000 731 000 893 000 26 800

Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Enviget 8 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840
Enviget 9 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840
Fornborgen 3 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Fornborgen 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600
Fornborgen 5 20 2022-01-01 6 706 149 000 723 000 882 000 26 460
Fornborgen 10 20 2022-01-01 6 660 148 000 718 000 875 000 26 260
Fornborgen 12 20 2022-01-01 6 660 148 000 716 000 872 000 26 160
Fornborgen 14 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560
Fornborgen 15 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Guldringen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020
Hällslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 506 000 575 000 17 240
Hällslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Hällslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Hällslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 507 000 576 000 17 280
Högsätet 1 20 2022-01-01 6 706 149 000 722 000 881 000 26 420
Högsätet 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440
Högsätet 5 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Högsätet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600
Högsätet 9 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500
Högsätet 10 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Kämpavisan 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Kämpavisan 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 737 000 902 000 27 060
Kämpavisan 4 20 2022-01-01 7 246 161 000 762 000 937 000 28 120
Lönnrunan 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420
Lönnrunan 9 20 2022-01-01 7 426 165 000 778 000 960 000 28 800
Lönnrunan 10 20 2022-01-01 7 336 163 000 773 000 953 000 28 580
Lönnrunan 11 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Offerkällan 1 20 2022-01-01 7 426 165 000 777 000 959 000 28 760
Offerkällan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
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Tomträtter omreglering 2020

Verksamhetsfastighet
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Carolus 1 20 2022-01-01 133 516 2 967 000 9 000 000 8 903 000 267 000

Hyreshus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Betslet 4 20 2022-10-01 25 064 557 000 5 600 000 4 779 000 143 400
Hackan 4 20 2022-01-01 28 620 636 000 6 549 000 5 297 000 158 900
Hackan 5 20 2022-01-01 10 756 239 500 752 000 599 000 17 980
Pilspetsen 1 20 2022-01-01 140 580 3 124 000 29 101 000 24 150 000 724 500

Småhus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Drakslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 504 000 572 000 17 160
Drakslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Elddonet 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300
Elddonet 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140
Elddonet 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Elddonet 6 20 2022-01-01 7 110 158 000 757 000 930 000 27 900
Elddonet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560
Elddonet 8 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500
Elddonet 10 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180
Enviget 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Enviget 2 20 2022-01-01 7 110 158 000 753 000 925 000 27 740
Enviget 7 20 2022-01-01 6 840 152 000 731 000 893 000 26 800

Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Enviget 8 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840
Enviget 9 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840
Fornborgen 3 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Fornborgen 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600
Fornborgen 5 20 2022-01-01 6 706 149 000 723 000 882 000 26 460
Fornborgen 10 20 2022-01-01 6 660 148 000 718 000 875 000 26 260
Fornborgen 12 20 2022-01-01 6 660 148 000 716 000 872 000 26 160
Fornborgen 14 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560
Fornborgen 15 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680
Guldringen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020
Hällslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 506 000 575 000 17 240
Hällslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Hällslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Hällslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 507 000 576 000 17 280
Högsätet 1 20 2022-01-01 6 706 149 000 722 000 881 000 26 420
Högsätet 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440
Högsätet 5 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Högsätet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600
Högsätet 9 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500
Högsätet 10 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Kämpavisan 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Kämpavisan 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 737 000 902 000 27 060
Kämpavisan 4 20 2022-01-01 7 246 161 000 762 000 937 000 28 120
Lönnrunan 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420
Lönnrunan 9 20 2022-01-01 7 426 165 000 778 000 960 000 28 800
Lönnrunan 10 20 2022-01-01 7 336 163 000 773 000 953 000 28 580
Lönnrunan 11 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Offerkällan 1 20 2022-01-01 7 426 165 000 777 000 959 000 28 760
Offerkällan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
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Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Offerkällan 4 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460
Offerkällan 6 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420
Offerkällan 7 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460
Ormslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 513 000 585 000 17 540
Ormslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Ormslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Ormslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580
Ringbrynjan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Ringbrynjan 3 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Ringbrynjan 4 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300
Ringbrynjan 5 20 2022-01-01 7 290 162 000 767 000 944 000 28 340
Ringbrynjan 8 20 2022-01-01 7 560 168 000 788 000 974 000 29 220
Ringbrynjan 9 20 2022-01-01 7 606 169 000 793 000 981 000 29 440
Runslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Runslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Runslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580
Stenslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 499 000 565 000 16 940
Stenslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Srenslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Stenslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 511 000 582 000 17 460
Vårdkasen 1 20 2022-01-01 7 246 161 000 764 000 940 000 28 200
Vårdkasen 2 20 2022-07-01 7 786 173 000 808 000 1 003 000 30 080
Vårdkasen 3 20 2022-01-01 7 246 161 000 761 000 936 000 28 080
Vårdkasen 4 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320
Vårdkasen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320
Vårdkasen 8 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140
Ärilen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Ärilen 4 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180
Ärilen 6 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 7 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 9 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360
Ärilen 11 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020
Ärilen 12 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 13 20 2022-01-01 6 976 155 000 741 000 908 000 27 220
Ättebacken 1 20 2022-01-01 6 976 155 000 742 000 909 000 27 280
Ättebacken 2 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Ättebacken 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Ättebacken 6 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360
Ättebacken 7 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Ättebacken 8 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440
Entalet 2 10 2022-01-01 15 420 411 000 537 000 619 000 18 560
Fyrhörningen 3 10 2022-01-01 14 600 389 000 514 000 586 000 17 580
Fyrkanten 2 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520
Fyrkanten 3 10 2022-01-01 14 740 393 000 518 000 592 000 17 760
Fyrkanten 6 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrkanten 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrsidingen 1 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520
Fyrsidingen 5 10 2022-01-01 14 640 391 000 515 000 588 000 17 620
Fyrsidingen 6 10 2022-01-01 14 700 392 000 516 000 589 000 17 680
Fyrsidingen 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrtalet 5 10 2022-01-01 15 560 415 000 542 000 626 000 18 780
Runstaven 3 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260
Runstaven 4 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260
Runstaven 11 10 2022-01-01 14 220 379 000 522 000 598 000 17 920
Runstaven 12 10 2022-01-01 14 220 379 000 519 000 593 000 17 800
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Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Offerkällan 4 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460
Offerkällan 6 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420
Offerkällan 7 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460
Ormslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 513 000 585 000 17 540
Ormslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Ormslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Ormslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580
Ringbrynjan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Ringbrynjan 3 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680
Ringbrynjan 4 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300
Ringbrynjan 5 20 2022-01-01 7 290 162 000 767 000 944 000 28 340
Ringbrynjan 8 20 2022-01-01 7 560 168 000 788 000 974 000 29 220
Ringbrynjan 9 20 2022-01-01 7 606 169 000 793 000 981 000 29 440
Runslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Runslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Runslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580
Stenslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 499 000 565 000 16 940
Stenslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Srenslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020
Stenslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 511 000 582 000 17 460
Vårdkasen 1 20 2022-01-01 7 246 161 000 764 000 940 000 28 200
Vårdkasen 2 20 2022-07-01 7 786 173 000 808 000 1 003 000 30 080
Vårdkasen 3 20 2022-01-01 7 246 161 000 761 000 936 000 28 080
Vårdkasen 4 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320
Vårdkasen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320
Vårdkasen 8 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140
Ärilen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Ärilen 4 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
Ärilen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180
Ärilen 6 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 7 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 9 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360
Ärilen 11 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020
Ärilen 12 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980
Ärilen 13 20 2022-01-01 6 976 155 000 741 000 908 000 27 220
Ättebacken 1 20 2022-01-01 6 976 155 000 742 000 909 000 27 280
Ättebacken 2 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Ättebacken 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480
Ättebacken 6 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360
Ättebacken 7 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560
Ättebacken 8 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440
Entalet 2 10 2022-01-01 15 420 411 000 537 000 619 000 18 560
Fyrhörningen 3 10 2022-01-01 14 600 389 000 514 000 586 000 17 580
Fyrkanten 2 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520
Fyrkanten 3 10 2022-01-01 14 740 393 000 518 000 592 000 17 760
Fyrkanten 6 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrkanten 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrsidingen 1 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520
Fyrsidingen 5 10 2022-01-01 14 640 391 000 515 000 588 000 17 620
Fyrsidingen 6 10 2022-01-01 14 700 392 000 516 000 589 000 17 680
Fyrsidingen 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800
Fyrtalet 5 10 2022-01-01 15 560 415 000 542 000 626 000 18 780
Runstaven 3 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260
Runstaven 4 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260
Runstaven 11 10 2022-01-01 14 220 379 000 522 000 598 000 17 920
Runstaven 12 10 2022-01-01 14 220 379 000 519 000 593 000 17 800
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Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år
underlag underlag

Runstaven 13 10 2022-01-01 13 600 362 000 504 000 572 000 17 160
Runstaven 14 10 2022-01-01 13 540 361 000 503 000 571 000 17 120
Runstaven 17 10 2022-01-01 13 540 361 000 503 000 571 000 17 120
Tvåtalet 1 10 2022-01-01 15 700 419 000 546 000 632 000 18 940
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00613 2.4.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder 
för Blinda i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bevilja kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 
859 000 kronor för planerat fönsterbyte i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, 
Salängsgatan 7A och B i Borås. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och 
borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna namnändring till Stiftelsen 
Bostäder för synskadade i Borås.            

Ärendet i sin helhet 
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2020-08-25 inkommit med ansökan 
om kommunal borgen, 859 000 kronor, för finansiering av planerat fönsterbyte 
i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, Salängsgatan 7A och B i Borås. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad dels förvärva, bygga och förvalta 
fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och 
samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och 
använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring 
åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek och dylikt för blinda. 
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 
Fastigheten som delvis är ombyggd under år 1993 bebos till cirka 50 % av 
synskadade och innehåller 12 lägenheter och 1 lokal. 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 
externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid 
utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är 
att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. Borgen till externa 
parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften betalas årligen och omprövas därefter 
vid varje låneomsättning. 

 

 

Nr 92
Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder 
för Blinda i Borås

2020-09-21 Dnr KS 2020-00613 2.4.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsens ser positivt på stiftelsens verksamhet och bedömer det 
rimligt med en borgensförbindelse på 859 000 kronor under maximalt åtta år. 
Borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.  

Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2019-06-10 fattat beslut 
om namnbyte till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås. Men för att ett 
namnbyte ska bli gällande krävs enligt stiftelsens stadgar ett godkännande av 
kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21 
2. Ansökan om kommunal borgen, Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, 2020-
08-23 
3. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, borgensåtagande, 
2020-08-20 
4. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, namnbyte, 2019-06-
10 
5. Stadgar för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås    

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, jan.hogberg@boras.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsens ser positivt på stiftelsens verksamhet och bedömer det 
rimligt med en borgensförbindelse på 859 000 kronor under maximalt åtta år. 
Borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.  

Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2019-06-10 fattat beslut 
om namnbyte till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås. Men för att ett 
namnbyte ska bli gällande krävs enligt stiftelsens stadgar ett godkännande av 
kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21 
2. Ansökan om kommunal borgen, Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, 2020-
08-23 
3. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, borgensåtagande, 
2020-08-20 
4. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, namnbyte, 2019-06-
10 
5. Stadgar för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås    

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, jan.hogberg@boras.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00647 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kr  avseende fastigheten Wiskania 
(Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på Gässlösavägen i Borås.   

Bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 1000 000 kr avseende 
fastigheten Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på 
Gässlösavägen i Borås.   

               

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade på sitt möte 2020-08-25 att föreslå 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna nämndens framställan om ett 
investeringsanslag på 14 000 000 kr avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen i Borås.  

Objektet finns inte med i Borås stads investeringsbudget 2020. 

År 2019 förvärvade Borås Stad fastigheten Wiskania  i strategiskt syfte. 
Fastigheten övergick för förvaltning till Lokalförsörjningsnämnden under 
hösten 2019.  

Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att 
fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i 
området samt att skalskyddet är tätt. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens 
tekniska status och bedömningen är att det krävs flera åtgärder för att kunna 
uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som 
möjligt: 

Byte av yttertak            13 450 000 kr 
Plåtarbeten 
Rivning av skorsten  
 

               300 000 kr 
               250 000 kr 

 
Summa 14 000 000 kr 

Nr 93
Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen Borås

2020-09-21 Dnr KS 2020-00647 1.2.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2671
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Besöksadress 
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E-post 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00647 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kr  avseende fastigheten Wiskania 
(Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på Gässlösavägen i Borås.   

Bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 1000 000 kr avseende 
fastigheten Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på 
Gässlösavägen i Borås.   

               

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade på sitt möte 2020-08-25 att föreslå 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna nämndens framställan om ett 
investeringsanslag på 14 000 000 kr avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen i Borås.  

Objektet finns inte med i Borås stads investeringsbudget 2020. 

År 2019 förvärvade Borås Stad fastigheten Wiskania  i strategiskt syfte. 
Fastigheten övergick för förvaltning till Lokalförsörjningsnämnden under 
hösten 2019.  

Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att 
fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i 
området samt att skalskyddet är tätt. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens 
tekniska status och bedömningen är att det krävs flera åtgärder för att kunna 
uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som 
möjligt: 

Byte av yttertak            13 450 000 kr 
Plåtarbeten 
Rivning av skorsten  
 

               300 000 kr 
               250 000 kr 

 
Summa 14 000 000 kr 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Dessa kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon 
upphandling. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt 
föreslås Kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen ett extra 
anslag med 2 100 000 kr, vilket motsvarar 15 % av investeringsanslaget. Detta 
extra anslag kan användas om avvikelser uppkommer i samband med 
upphandlingen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Framställan om investeringsanslag avseende Wiskania från 
Lokalförsörjningsnämnden 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
Lokalförsörjningskontoret 

Borås 2020-02-26 
 
 
NOTERINGAR BETRÄFFANDE BRANDSKYDD EFTER PLATSBESÖK  
Wiskania, Borås, projektnummer 20200133 
 
Dessa noteringar är upprättat av brandingenjör Håkan Rönnqvist, Prevecon Brand & 
Riskkonsult AB, på uppdrag av Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad. 
Syftet är att översiktligt beskriva byggnadens brandtekniska status inför planering av 
framtida nyttjande. 
 
Underlag till dessa noteringar har varit platsbesök 200219. 
 
Då besöket endast var av orienterande karaktär gör noteringarna inga anspråk på att 
vara heltäckande. För mer genomarbetat utlåtande erfordras kompletterande 
utredningar. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten byggdes ursprungligen 1916 och har sedan dess byggts om, på och till i 
flera omgångar. 
Ursprungliga delen byggdes med murad bottenvåning och 1,5 våningar med 
träkonstruktion. I sin nuvarande form är det i huvudsak en treplansbyggnad.  
Merparten av den ursprungliga verksamheten lades ned i början på 90-talet. Viss 
verksamhet förekom fram till ca 2005. Därefter har fastigheten i stora delar stått tom. 
Idag är endast delar av bottenplanet uthyrda samt vissa förrådsdelar på plan 2. 
 
Det har också under åren vuxit fram lågdelar, mestadels i norr, som dock inte 
innefattades i platsbesöket. Dessa utgörs till stor del av träkonstruktioner men även 
murade delar finns.  
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Noteringar 
 
BÄRVERK 
Av vad som framgick vid besöket är i stort sett samtliga bjälklag i trä med en pelare 
som i mindre delar av markplan är i mursten/betong(?) men huvudsakligen av trä. 
Förstärkningar för de påbyggda våningsplanen är av brandtekniskt oskyddat stål i 
såväl pelare som balkar. 

 
 
Då bjälklagen till stor del utgörs av träbjälklag med exponerad träyta uppfylls inte 
heller de krav som idag ställs på en byggnad av denna art. Ytskikt skall i princip vara 
obrännbara i tak. 
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Noteringar 
 
BÄRVERK 
Av vad som framgick vid besöket är i stort sett samtliga bjälklag i trä med en pelare 
som i mindre delar av markplan är i mursten/betong(?) men huvudsakligen av trä. 
Förstärkningar för de påbyggda våningsplanen är av brandtekniskt oskyddat stål i 
såväl pelare som balkar. 

 
 
Då bjälklagen till stor del utgörs av träbjälklag med exponerad träyta uppfylls inte 
heller de krav som idag ställs på en byggnad av denna art. Ytskikt skall i princip vara 
obrännbara i tak. 
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UTRYMNINGSSÄKERHET 
Utrymningsvägar i fastighetens norra del är för överplanen undermåliga. I övrigt finns 
ett antal invändiga trapphus samt i syd en utvändig trappa som kan nyttjas för 
utrymning. Dock är inte brandavskiljningen alltid fullgod och utrymningsbehör över 
lag inte enligt nuvarande krav. Huruvida dessa trapphus är tillräckliga vid en framtida 
ändrad verksamhet för huset är helt beroende av framtida layout och verksamhetsart. 
De lokaler i bottenplan som besöktes bedömdes ha erforderliga 
utrymningsmöjligheter. 

  
 
Dagens praxis, och krav för många verksamhetsarter, är att utrymningsvägar skyltas 
upp med genomkysta och nödströmsförsörjda markeringar. Sådana saknas helt. 
 
BRANDCELLSAVSKILJNINGAR 
Brandavskiljningarna i byggnaden anses inte vara tillfyllest utifrån dagens 
bestämmelser. Det finns två brandväggar som är genomgående och av tämligen god 
klass. I övrigt är dock ventliationssystem, genomföringar av installationer (el, rör, va), 
branddörrar samt inte minst bjälklagen inte i klass med vad som idag erfordras. 
Några magnetuppställda portar förekommer, mestadels i anslutning till de 
genomgående brandväggarna. Övriga dörrar är av tveksam eller tydligt otillräcklig 
brandklass 
 
BRANDREDSKAP  
Brandredskap i fastigheten, såväl handbrandsläckare som fasta brandposter med 
slang, är inte kontrollerade sedan 2000 och bedöms behöva bytas ut överlag.  
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AUTOMATISKT BRANDLARM 
Byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm av äldre art, sannolikt 50-tal. 
Anläggning är ansluten till SOS och i full drift och i viss mån kompletterad på senare 
år. Underhåll och revisionsbesiktningar är dock eftersatt. 
Anläggningen uppfyller av allt att döma inte utformningskrav enligt Borås Stads 
standard för larm och bör i samband med förändringar i fastigheten bytas i den mån 
brandlarm erfordras eller ställs som egenskyddskrav av Borås Stad. 

 
 
 
 
 
 
Håkan Rönnqvist 
Brandingenjör 
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AUTOMATISKT BRANDLARM 
Byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm av äldre art, sannolikt 50-tal. 
Anläggning är ansluten till SOS och i full drift och i viss mån kompletterad på senare 
år. Underhåll och revisionsbesiktningar är dock eftersatt. 
Anläggningen uppfyller av allt att döma inte utformningskrav enligt Borås Stads 
standard för larm och bör i samband med förändringar i fastigheten bytas i den mån 
brandlarm erfordras eller ställs som egenskyddskrav av Borås Stad. 

 
 
 
 
 
 
Håkan Rönnqvist 
Brandingenjör 

 

 

Elkonsult JB AB 

EL  Sida 1 av 2 
Projekt: Projekt nr:

WISKANIA BORÅS 
EL FÖR BEFINTLIG FASTIGHET  

Datum: Senaste Ändring: 

2020-02-20 - 
 

 
 Telefon  
Elkonsult JB AB 0706-11 22 78 
 

Orientering
Denna handling avser kortfattad orienterande beskrivning för befintliga elektriska 
installationer efter platsbesök 2020-02-19.  
 
Kraftförsörjningssystem och elcentraler 
Utomhus i mark vid fasad finns ett  kabelskåp för 3 st inkommande elserviser 400/230V. 
Kabelskåpet matar omätt ström till elrum inom byggnaden i anslutning till detta kabelskåp. 
I elrum finns fördelningscentraler och central för fastigheten.  
Mätning av förbrukad energi för respektive hyresgäst och fastigheten sker via 
abonnentmätare placerade i elrum. Fördelningscentralen inom elrum är av typ 
gjutjärnscentraler som är kompletterade med nyare apparatlådor. Fastighetscentralen är 
nyare av typ väggmonterat kabelskåp med säkringslister.  
 

 
 
Övriga elcentraler inom fastigheten är i huvudsak av äldre typ av gjutjärn.  
Jordfelsbrytare saknas i elcentraler vilket då heller inte var krav.  
I vissa elcentraler saknas glas på propphuvar och komplettering med beröringsskydd får 
utföras. 
Elcentraler är i huvudsak uppmärkta på ett tydligt sätt. Gruppförteckningar kan behöva 
kompletteras 

  
 
Kanalisationssystem 
Befintlig kanalisation är i huvudsak utförd med kabelstegar. 
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EL  Sida 2 av 2 
Projekt: Projekt nr:

WISKANIA BORÅS 
EL FÖR BEFINTLIG FASTIGHET  

Datum: Senaste Ändring: 

2020-02-20 - 
 

 
 Telefon  
Elkonsult JB AB 0706-11 22 78 
 

Ledningssystem 
Ledningar är i huvudsak förlagda utanpåliggande samt på kanalisation. Ledningar är av 
äldre och nyare typ. Huvudledningar är av typ TN-C system. (4-ledare) AKKJ, FKKJ och 
EKKJ. 
 
Uttag och apparater 
Uttag och strömställare är i huvudsak av äldre typ. Det förekommer 3-fas uttag för 
maskinanslutningar och allmänt behov inom lokalerna som ej är godkända att använda idag. 
1-fas uttag är i huvudsak jordade men ej i petsäkert utförande.  

 

Belysningssystem  
Belysningsarmaturer är i huvudsak av äldre typ utan kupa och bestyckade med lysrör. 
Armaturer är utförda med glimtändare och ett flertal armaturer lyser ej och har förmodligen 
uttjänta lysrör. Ett fåtal armaturer blinkar och behöver ses över och förses med nya 
glimtändare (brandrisk) 
Styrning sker med strömställare av äldre typ och delvis gamla brummande kontaktorer. 
 
Telesystem  
En överlämningspunkt för fiber finns placerad i elrum i plan 1. Vid platsbesöket noterades ett 
inbrottslarm i plan 3 men vidare uppgifter om detta saknas. Ett äldre typ av 
brandslarmssystem finns även installerat inom byggnaden med varierande typ av 
detektorer. Centralapparat är placerad i entre i plan 1. Magnetuppställda skjutportar 
förekommer och var delvis uppställda på magnet.  
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Kalkylhjälp AB
0513-700 201 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2020-04-22 10:57

Borås
Objekt

Wiskania
Ort

CK
Räknat

2019-11-19
Datum

1
Rev

1 (6)
Sida

Kapitel

Kommentarer:

När vi kommer till omkostnader så har jag här lagt med ställning runt hela huset bedömd summa till 3 315 000kr. Denna summan kan ju röra sig åt 
olika håll beronde på vilken entreprenör som upphandlas och deras tänk.

Väderskydd ingår ej i kalkylen.
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Kalkylhjälp AB
0513-700 201 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2020-04-22 10:57

Borås
Objekt

Wiskania
Ort

CK
Räknat

2019-11-19
Datum

1
Rev

2 (6)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 11 YTTERTAK 3 - 4 960 788 1 023,18 6 847 290 2

3 13 PLÅTARBETEN 5 - - 129 066 3

4 19 DIVERSE 6 - 1 690,00 88 000 4

5 ============ ======== ============ 5

6 960 788 SEK 2 713,18 tim 7 064 356 SEK 6

7 7

8 Materialkostnad 960 788 8

9 Total arbetslön 2 713,18 tim x 485,00 SEK 1 315 890 9

10 Underentreprenader 7 064 356 9 341 034 SEK 10

11 11

12 Entreprenörsarvoden 10,00 % 934 103 SEK 12

13 Diverse oförutsett 5,00 % 467 052 SEK 13

14 14

15 SUMMA EXKL MOMS 10 742 189 SEK 15

16 16

17 Omkostnader arbetsplats 15,00 % 1 611 328 17

18 Projektering 8,00 % 859 375 18

19 Byggherrekostnader 6,00 % 644 531 3 115 235 SEK 19

20 20

21 TOTALSUMMA EXKL MOMS 13 857 400 SEK 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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Kalkylhjälp AB
0513-700 201 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2020-04-22 10:57

Borås
Objekt

Wiskania
Ort

CK
Räknat

2019-11-19
Datum

1
Rev

3 (6)
Sida

11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.096 Gavel 37,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=330 37,0 m - - - - 449,00 16 613 2

3 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=500 37,0 m - - - - 500,00 18 500 3

4 HSD.1445 50 trekantlist 37,0 m 7,26 269 0,06 2,22 - - 4

5 KEB.18 18 byggplywood, H=400 Träsarg 37,0 m 52,43 1 940 0,20 7,40 - - 5

6 HSD.1422 45x120 tryckimp regel Träsarg 74,0 m 32,12 2 377 0,11 8,14 - - 6

7 7

8 11.096 Takfot - Tillbyggnad 379,0 m 8

9 JTB.811 Förz-lackad hängränna ø 150 379,0 m - - - - 301,00 114 079 9

10 JTB.8211 Förz-lackat stuprör ø 100 348,7 m - - - - 544,00 189 682 10

11 JTB.411 Förz-lackad fotplåt B=330 379,0 m - - - - 504,00 191 016 11

12 HSD.1445 Fräsning rännkrokar 379,0 m - - 0,25 94,75 - - 12

13 KEB.18 18 byggplywood, H=400 Träsarg 379,0 m 52,43 19 871 0,20 75,80 - - 13

14 HSD.1422 45x120 tryckimp regel Träsarg 758,0 m 32,12 24 347 0,11 83,38 - - 14

15 15

16 11.096 Yttertak 1 3 600,0 m² 16

17 JSE.1523 Tätskikt TY 1523 3 600,0 m² - - - - 329,00 1 184 400 17

18 IBG.2 20 mineralullsboard-38 3 600,0 m² - - - - 69,00 248 400 18

19 IBG.2 130 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 165,00 594 000 19

20 IBG.2 130 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 165,00 594 000 20

21 JSF.55 0,20 polyetenfolie 3 600,0 m² - - - - 14,00 50 400 21

22 IBG.2 50 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 92,00 331 200 22

23 JVB.275 TRP 115-0,75 interiörvit 3 600,0 m² 235,32 847 152 0,20 720,00 - - 23

24 24

25 11.502 Takskydd 1,0 st 25

26 NSJ.151 Fästögla Taksäkerhet 145,0 st 305,00 44 225 0,16 23,20 - - 26

27 27

28 16.099 Taklucka i yttertak 3,0 st 28

29 NSJ.12 Skyddsräcke H c:a 500 9,0 m 536,00 4 824 0,40 3,60 - - 29

30 NSD.26 600x900 plåtklädd taklucka 3,0 st 5 100,00 15 300 1,10 3,30 - - 30

31 HSD.1313 45x195 C24 12,6 m 38,39 484 0,11 1,39 - - 31

32 32

Trpt

Trpt 960 788 1 023,18 3 532 290
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Kalkylhjälp AB
0513-700 201 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 2020-04-22 10:57

Borås
Objekt

Wiskania
Ort

CK
Räknat

2019-11-19
Datum

1
Rev

4 (6)
Sida

11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.099 Ställning 1,0 st 1

2 NSJ.12 Ställning 1,0 st - - - - 3 315 000,00 3 315 000 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 960 788 1 023,18 3 532 290

Trpt 960 788 1 023,18 6 847 290
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13 PLÅTARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 13.004 Brandväggar genom tak plåtinklädnad 37,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackad ståndskiva B=500+250 74,0 m - - - - 828,00 61 272 2

3 3

4 13.005 Takhuvar av förz-lackad plåt 8,0 st 4

5 JTB.47 Förz-lackad vent.huv H=750 8,0 st - - - - 7 272,00 58 176 5

6 6

7 13.005 Stosar av förz-lackad plåt 6,0 st 7

8 JTB.461 Förz-lackad stos ø 100 H=500 6,0 st - - - - 1 603,00 9 618 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 129 066
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19 DIVERSE

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 19.003 Rivning tak tillbyggnader 3 600,0 m² 1

2 BED.4 Papptäckning rivs 3 600,0 m² - - 0,05 180,00 - - 2

3 BED.4 22 råspontad panel rivs 3 600,0 m² - - 0,08 288,00 - - 3

4 BED.4 Åsar rivs 7 200,0 m - - 0,08 576,00 - - 4

5 5

6 19.003 Rivning takfot, gavel 1,0 st 6

7 BED.4 Takfot  ränna, stuprör, fotplåt rivs 379,0 m - - 0,25 94,75 - - 7

8 BED.4 Gavel  plåt, ev regel rivs 37,0 m - - 0,25 9,25 - - 8

9 9

10 19.003 Rivning Huvar samt stosar på tak 1,0 st 10

11 BED.4 Rivning Huvar samt stosar på tak 1,0 st - - 10,00 10,00 - - 11

12 12

13 19.003 Rivning Brandväggar genom tak plåtinklädnad 1,0 st 13

14 BED.4 Rivning Brandväggar genom tak 1,0 st - - 32,00 32,00 - - 14

15 plåtinklädnad 15

16 16

17 19.003 Rivning skorsten BEDÖMNING 1,0 st 17

18 BED.4 Rivning skorsten Svår bedömning. 1,0 st - - 500,00 500,00 - - 18

19 AFG.44 Mobilkran 130 ton 40,0 tim - - - - 2 200,00 88 000 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - 1 690,00 88 000
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2020-09-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00648 3.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Externt samarbete med biogas 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att godkänna att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern 
part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om ett 
bemyndigande för bolaget att ingå ett samarbetsavtal med extern part.  

Sedan Borås Energi och Miljö AB förlorade lokaltrafiken som biogaskund har 
bolaget arbetat med olika strategier för att finna avsättning för bolagets 
producerade biogas. Under hösten 2018 antog bolagets styrelse en framtida 
inriktning som bland annat innebär att: 

 Biogasen ska uppgraderas alternativt förvätskas bland annat med tanke 
på nationella klimatmål för transportsektorn. 

 Förädling av producerad biogas bör ske av en extern part 

 De investeringar som krävs för att uppgradera biogas och eventuellt 
även förvätskas bör därför tas av extern part. Nya anläggningar för 
biogasen förutsätts kunna placeras på Sobacken. 

 Bolaget bör gå ut brett och utvärdera flera alternativa partners för att 
försöka sälja biogasen/rågasen till bästa marknadsvillkor. 

Bolaget har gått ut på marknaden och tillfrågat ett antal olika aktörer på 
marknaden och under våren har ett par företag lämnat konkreta affärsförslag. 
Bolaget har valt att gå vidare med den slutkandidat som har lämnat det mest 
affärsmässigt fördelaktiga affärsförslaget. Aktuellt affärsförslag bygger på att all 
producerad rågas säljs till samarbetspartnern som i sin tur förädlar och avyttrar 
biogasen på biogasmarknaden. Borås Energi och Miljö AB har i juni tecknat ett 
Letter of intent (LOI) med aktören och kommit fram till ett förslag på 
samarbetsavtal. Bolaget vill nu gå vidare med slutförhandling och teckna avtal. 

Då detta är en fråga av principiell beskaffenhet och av större vikt för bolaget 
ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i frågan. 
Kommunstyrelsen ser att affärsområdet biogas idag levererar minusresultat och 
delar bolagets uppfattning att det är av stor vikt att få till positiva ekonomiska 

Nr 94
Externt samarbete med biogas
2020-09-21 Dnr KS 2020-00648 3.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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resultat. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 
bedömning och är positiv till att bolaget tecknar samarbetsavtal med extern 
part.     

        

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21  
2. PM Borås Energi och Miljö AB 
3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-08-25 
  

Samverkan 
- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, anders.lindholm@borasem.se, 
linda.wilhelmsson@borasem.se  
 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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PM Biogas 
 
Beskrivning av planerat affärsupplägg för biogas och 
förslag till samarbetsavtal med extern partner 

Bakgrund 

Sedan Borås Energi och Miljö (BEM) förlorade lokaltrafiken som biogaskund, har 
bolaget arbetet med olika strategier för att finna avsättning för bolagets 
producerade biogas. Under hösten 2018 antog bolagets styrelse en framtida 
inriktning gällande avsättning av biogasen.  

Följande prioriteringar antogs av bolagsstyrelsen i oktober 2018:  

 Styrelsen var eniga om att biogasen ska uppgraderas alt. förvätskas, bl.a. 
med tanke på de nationella klimatmål för transportsektorn som finns.  

 Förädling av producerad biogas bör ske av en extern partner. 
 De investeringar som krävs för att uppgradera biogasen (CBG) och ev. även 

förvätska biogasen (LBG), bör därför tas av en extern partner. Nya 
anläggningar för biogasen förutsätt kunna placeras på Sobacken. 

 BEM har sonderat marknaden och uppvaktat två tänkta samarbetspartners. 
Bolaget bör dock gå ut bredare och utvärdera fler alternativa partners för 
att försöka sälja biogasen/rågasen till bästa marknadsvillkor.  

Om affärsprocessen 

Bolaget har i affärsprocessen gått ut på marknaden och tillfrågat ett antal olika 
aktörer på marknaden om intresse kring att förvärva bolagets producerade biogas, 
investera i en ny anläggning på Sobacken och avyttra den förädlade biogasen på 
marknaden. Under våren 2020 valde ett par företag att lämna konkreta 
affärsförslag. Affärsprocessen har övergripande hanterats likvärdigt gentemot alla 
intressenter och i enlighet med upprättade sekretessavtal. Samtliga intressenter 
har även genomfört platsbesök på Sobacken. 

Efter utvärdering valde BEM att gå vidare med en slutkandidat, en kandidat som 
hade lämnat det mest affärsmässigt fördelaktiga affärsförslaget. BEM tecknade den 
22 juni 2020 ett LOI med denna aktör och har därefter inlett förhandlingar och nu 
kommit fram till ett förslag på samarbetsavtal. Nu vill BEM slutförhandla och 
teckna avtal med samarbetspartnern. BEM ansvarar för framtagande av avtal, där 
teknisk konsultation och jurister anlitas för framtagande av komplett avtal inkl. 
underliggande avtal mm. 

En väsentlig del i affärsprocessen har också varit att säkerställa och förankra de 
olika åtgärder och investeringar som bolaget genomfört och genomför avseende 
biogasverksamheten på Sobacken. Bolagets biogasproduktion med tillhörande 
gassystem kommer till stora delar vara nya och medge en framtida effektiv drift. 
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Affärsupplägg 
 
Affärsupplägget bygger på att all producerad rågas säljs till samarbetspartnern 
som i sin tur ska förädla och avyttra biogasen på biogasmarknaden. Målsättningen 
är att skapa ett tydligt och långsiktigt gränssnitt där BEM:s framtida fokus kommer 
vara att optimera och utveckla biogasproduktion respektive avfalls- och 
substratanskaffning och att röta avloppsslam och biologiskt avfall (matavfall) till 
biogas. Gränssnittet medför även att BEM:s investeringsbehov och marknadsrisk 
minskar. 
 
Affärsupplägget och det planerade gränssnittet illustreras enligt nedan; 
 

 
 
Affärsupplägget innebär följande:  
 

 BEM säljer publika tankstationer (Åhaga och Hulta) och överlåter samtliga 
avtal knutna till tankstationerna. 

 BEM tecknar ett långsiktigt leveransavtal av rågas/biogas (minst 10 år).  
 BEM upplåter mark på Sobacken för samarbetspartnerns etablering av ny 

anläggning på Sobacken. BEM har erhållit tillstånd för förvätskning av gas 
på Sobacken, vilket medger byggnation av en anläggning för flytande gas 
(LBG). 

 BEM avyttrar även vissa biogasanläggningar, innefattande 
tankningsutrustning, på Sobacken. 
 

 BEM:s produktionsanläggningar för biogas kvarstår i bolagets regi. 
 BEM avyttrar ej gasnät och infrastruktur in till Borås respektive på 

Sobacken (gasdistribution regleras via nyttjanderättsavtal med 
samarbetspart). 

 BEM tar ingen investeringskostnad för förädling av producerad biogas, detta 
åligger samarbetspart. 
 

 BEM fokuserar på produktion av biogas, och att maximera pågående 
investeringar, där samarbetsavtal även kommer innefatta priskonstruktioner 
som ger incitament till framtida produktionsökningar. 

 Samarbetsavtal kommer innefatta all bedömt nödvändiga förutsättningar 
och villkor avseende bl.a. ekonomiska säkerheter, krav enligt miljötillstånd, 
arbetsmiljö, säkerhet på site/Sobacken mm för att säkerställa och reglera 
samarbetspart verksamhet på Sobacken. 
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Affärsupplägg 
 
Affärsupplägget bygger på att all producerad rågas säljs till samarbetspartnern 
som i sin tur ska förädla och avyttra biogasen på biogasmarknaden. Målsättningen 
är att skapa ett tydligt och långsiktigt gränssnitt där BEM:s framtida fokus kommer 
vara att optimera och utveckla biogasproduktion respektive avfalls- och 
substratanskaffning och att röta avloppsslam och biologiskt avfall (matavfall) till 
biogas. Gränssnittet medför även att BEM:s investeringsbehov och marknadsrisk 
minskar. 
 
Affärsupplägget och det planerade gränssnittet illustreras enligt nedan; 
 

 
 
Affärsupplägget innebär följande:  
 

 BEM säljer publika tankstationer (Åhaga och Hulta) och överlåter samtliga 
avtal knutna till tankstationerna. 

 BEM tecknar ett långsiktigt leveransavtal av rågas/biogas (minst 10 år).  
 BEM upplåter mark på Sobacken för samarbetspartnerns etablering av ny 

anläggning på Sobacken. BEM har erhållit tillstånd för förvätskning av gas 
på Sobacken, vilket medger byggnation av en anläggning för flytande gas 
(LBG). 

 BEM avyttrar även vissa biogasanläggningar, innefattande 
tankningsutrustning, på Sobacken. 
 

 BEM:s produktionsanläggningar för biogas kvarstår i bolagets regi. 
 BEM avyttrar ej gasnät och infrastruktur in till Borås respektive på 

Sobacken (gasdistribution regleras via nyttjanderättsavtal med 
samarbetspart). 

 BEM tar ingen investeringskostnad för förädling av producerad biogas, detta 
åligger samarbetspart. 
 

 BEM fokuserar på produktion av biogas, och att maximera pågående 
investeringar, där samarbetsavtal även kommer innefatta priskonstruktioner 
som ger incitament till framtida produktionsökningar. 

 Samarbetsavtal kommer innefatta all bedömt nödvändiga förutsättningar 
och villkor avseende bl.a. ekonomiska säkerheter, krav enligt miljötillstånd, 
arbetsmiljö, säkerhet på site/Sobacken mm för att säkerställa och reglera 
samarbetspart verksamhet på Sobacken. 
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Affärsuppläggets ekonomiska resultat 
 
I nuläget då bolaget inte har full avsättning för producerad biogas genererar 
biogasområdet ett minusresultat. Utan avsättning för producerad biogas kommer 
det negativa resultatet att bestå.  
 
Genom det förestående samarbetsavtalet ser BEM på en framtida och långsiktigt 
indikativ positiv resultatökning. En komponent för ökad lönsamhet är att 
förväntade produktionspremier enligt den presenterade Biogasmarknads-
utredningen införs i Sverige. Samarbetsavtalet kommer även att innefatta 
incitament för en fortsatt utveckling av biogasproduktionen. 
 
Känslighetsanalys 
 
Affärsupplägget har granskats i en känslighetsanalys med ett antal olika 
parametrar. Exempel på parametrar i känslighetsanalysen är substratpriser, 
substratvolymer, rågaspris, rågasvolym, produktionspremier, driftkostnader och 
kapitalkostnader.   
 
Bolaget har enligt gällande riskpolicy genomfört en riskanalys.   
 

Utvärdering av affärskonceptet 
 
Bolaget har utvärderat mottagna affärsförslag utifrån ett i huvudsak kommersiellt 
och långsiktigt perspektiv, där efterlevnad av aspekter och förutsättningar 
avseende ekonomiska säkerheter, miljö, arbetsmiljö, uppförandekoder, 
miljötillstånd och andra tillstånd, säkerhet på Sobacken mm kommer att 
säkerställas via relevanta villkor i avtalet.   
 
 
Bakgrundskontroll 
 
Den tänkta samarbetspartnern och dess ägare har genomgått en bakgrundskontroll 
utförd av CKS Borås Stad. Kreditupplysning har även tagits. Referenssamtal har 
utförts med aktör som idag samarbetar med den tänkta samarbetspartnern. Goda 
referenser har givits.  
 
Beslutssats 
 
Styrelsen har löpande givits information om affärsprocessen och längs vägen fattat 
beslut som lett fram till beskrivet affärsförslag.   
 
Med stöd av ovanstående beslöt styrelsen på styrelsemötet 2020-08-24:  
  
 
att omedelbart justera ärendet 
att förlänga förhandlingsrätten i LOI med 2 månader  
att  ge VD i uppdrag att fortsätta slutförhandla med målet att nå ett slutligt 

samarbetsavtal med den tänkta samarbetspartnern   
att  föreslå KS/KF att bemyndiga styrelsen att ingå samarbetsavtal med 

extern part  
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Kommunstyrelsen  
2020-09-21 

  SP2 Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 
 
 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna delar uppfattningen om att dricksvattenförsörjningen, en vital del i de 
grundläggande behoven hos kommuninvånarna, är av särskild vikt om säkerställande inför 
framtida samt nuvarande efterfrågan. Vi delar uppfattningen att det finns skäl, främst ur ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv, att säkra en redundans för eventuella yttre och inre hot mot 
samhället. Av dessa, med flera, skäl väljer Sverigedemokraterna att ställa sig bakom 
förslaget om att fortsätta utredningarna om framtida dricksvattenförsörjning av Tolken. 

Sverigedemokraterna förespråkar dock i grunden en alternativ lösning, där den framtida 
dricksvattenförsörjningen säkras genom flera vattenreningsverk, med mindre kapacitet. Detta 
är en modell som tillämpas bland annat i Norge. En sådan strategi skulle troligtvis innebära 
en viss merkostnad över tid, men är ur ett säkerhets- och långsiktig finansiellt perspektiv ett 
bättre alternativ. Detta genom att flera, mindre vattenreningsverk sprider riskerna vid hot och 
ett mindre geografiskt område blir påverkat vid en eventuell händelse. 

Vi har dock erhållit material från Borås Energi- och Miljö AB som kraftigt försvårar en sådan 
strategi som Sverigedemokraterna förespråkar, varvid den mest lämpliga lösningen är den 
som bolaget nu presenterat. Då ärendet är av särskild karaktär kan vi inte redogöra för dessa 
anledningar av säkerhetsskäl inför allmänheten, och därigenom annars bilda opinion för 
annan lösning. 

Vidare är Borås Energi- och Miljö AB kraftigt belånat, vilket i sig är en risk dels mot bolaget 
men även mot kommunkoncernen i sin helhet. Bolagets framförhållning gentemot ägaren, 
kring kostnader och planering, har varit anmärkningsvärt bristfällig. Sverigedemokraterna 
förutsätter att det råder en god framförhållning kring miljardprojekt som Borås Stad ska 
förbinda sig till. Med anledning av detta riktar vi formellt kritik mot Borås Energi- och Miljö AB 
kring ärendeberedningen och framförhållningen gentemot ägaren.  

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 
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Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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2020-09-21 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00407 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.  

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 
som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 
vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare samt 
utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun. 

Borås Energi och Miljö AB ges också i uppdrag att bevaka vattenförsörjningen 
ur ett större regionalt perspektiv. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Ärendet i sin helhet 
Beslutet som fullmäktige fattar är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för 
att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede 
beroende på vad detaljstudien visar. Dricksvattenförsörjningen till Borås 
behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i 
Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera 
vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och 
kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt. Tillgången 
till vatten är grundläggande för att en stad och dess samhällsfunktioner ska 
fungera och det är därför viktigt att även se över försörjningssäkerheten. I de 
studier som har gjorts framgår det att Tolken är den vattentäkt som bäst 
uppfyller kravet på vatten med bra kvalitet, tillräcklig mängd och 
försörjningstrygghet till minst kostnad. Tolken är också den vattentäkt som ger 
lägst driftkostnad eftersom råvattnets kvalitet är hög vilket minskar 
användningen av kemikalier. Tolken ligger dessutom högt vilket minskar 
energianvändningen för pumpning till Borås. 

Största delen av sjön Tolken ligger i Ulricehamns kommun. Det är därför av 
stor vikt att Borås Energi och Miljö AB samverkar med Ulricehamns kommun 
under hela utredningsprocessen. Det är också av stor vikt att samverka med 
berörda boende och markägare i och utanför kommunen.           
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Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna delar uppfattningen om att dricksvattenförsörjningen, en vital del i de 
grundläggande behoven hos kommuninvånarna, är av särskild vikt om säkerställande inför 
framtida samt nuvarande efterfrågan. Vi delar uppfattningen att det finns skäl, främst ur ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv, att säkra en redundans för eventuella yttre och inre hot mot 
samhället. Av dessa, med flera, skäl väljer Sverigedemokraterna att ställa sig bakom 
förslaget om att fortsätta utredningarna om framtida dricksvattenförsörjning av Tolken. 

Sverigedemokraterna förespråkar dock i grunden en alternativ lösning, där den framtida 
dricksvattenförsörjningen säkras genom flera vattenreningsverk, med mindre kapacitet. Detta 
är en modell som tillämpas bland annat i Norge. En sådan strategi skulle troligtvis innebära 
en viss merkostnad över tid, men är ur ett säkerhets- och långsiktig finansiellt perspektiv ett 
bättre alternativ. Detta genom att flera, mindre vattenreningsverk sprider riskerna vid hot och 
ett mindre geografiskt område blir påverkat vid en eventuell händelse. 

Vi har dock erhållit material från Borås Energi- och Miljö AB som kraftigt försvårar en sådan 
strategi som Sverigedemokraterna förespråkar, varvid den mest lämpliga lösningen är den 
som bolaget nu presenterat. Då ärendet är av särskild karaktär kan vi inte redogöra för dessa 
anledningar av säkerhetsskäl inför allmänheten, och därigenom annars bilda opinion för 
annan lösning. 

Vidare är Borås Energi- och Miljö AB kraftigt belånat, vilket i sig är en risk dels mot bolaget 
men även mot kommunkoncernen i sin helhet. Bolagets framförhållning gentemot ägaren, 
kring kostnader och planering, har varit anmärkningsvärt bristfällig. Sverigedemokraterna 
förutsätter att det råder en god framförhållning kring miljardprojekt som Borås Stad ska 
förbinda sig till. Med anledning av detta riktar vi formellt kritik mot Borås Energi- och Miljö AB 
kring ärendeberedningen och framförhållningen gentemot ägaren.  

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.  

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 
som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 
vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare samt 
utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun. 

Borås Energi och Miljö AB ges också i uppdrag att bevaka vattenförsörjningen 
ur ett större regionalt perspektiv. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Ärendet i sin helhet 
Beslutet som fullmäktige fattar är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för 
att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede 
beroende på vad detaljstudien visar. Dricksvattenförsörjningen till Borås 
behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i 
Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera 
vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och 
kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt. Tillgången 
till vatten är grundläggande för att en stad och dess samhällsfunktioner ska 
fungera och det är därför viktigt att även se över försörjningssäkerheten. I de 
studier som har gjorts framgår det att Tolken är den vattentäkt som bäst 
uppfyller kravet på vatten med bra kvalitet, tillräcklig mängd och 
försörjningstrygghet till minst kostnad. Tolken är också den vattentäkt som ger 
lägst driftkostnad eftersom råvattnets kvalitet är hög vilket minskar 
användningen av kemikalier. Tolken ligger dessutom högt vilket minskar 
energianvändningen för pumpning till Borås. 

Största delen av sjön Tolken ligger i Ulricehamns kommun. Det är därför av 
stor vikt att Borås Energi och Miljö AB samverkar med Ulricehamns kommun 
under hela utredningsprocessen. Det är också av stor vikt att samverka med 
berörda boende och markägare i och utanför kommunen.           

Nr 95
Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning
2020-09-21 Dnr KS 2020-00407 3.3.2.0 

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning, 20200504 
2. Slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning, 20200504 
3. Protokoll 200422, 20200504 
4. protokoll 200528, 20200604 
5. Frågor och svar nytt vattenverk, 20200828   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås energi och miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 
2. Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Beslutsunderlag 
1. Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning, 20200504 
2. Slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning, 20200504 
3. Protokoll 200422, 20200504 
4. protokoll 200528, 20200604 
5. Frågor och svar nytt vattenverk, 20200828   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås energi och miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 
2. Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Frågor och svar nytt vattenverk 2020 
 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/vatten-och-hav/antibiotikaresistenta-bakterier-hittade-i-
svenska-vattendrag/ 

 
Kan dyka upp saker i detaljundersökningar, backa och börja om, kostsamt och resurskrävande  
 
Avstämning med Tom och Kennet 20200608: 
 

 Har politiken fått några svar på frågorna från mötet med BEM? Nej.  
 Vad tänker Tom i dagsläget? Tom har inga tvivel på att det är rätt beslut, verkar vara bästa 

alternativet. Ev. dock då det är samma vattensystem som vår nuvarande vattentäkt. Vad 
tänker politiken är nästa steg? Politiken ska ha separata avstämningar. Flest frågor från 
oppositionen! Se till att få svar på frågorna Pär. Bättre få svar på frågorna nu. Kommer inte 
undan att svara på frågorna, risk att få återremiss. Allmänt råd: ta upp det i ägarsamråd.  
 

Frågor, tankar till BEM Per Karlsson 2020-06-16: 
 

 Ulricehamn? Intagningspunkt T3, är den i Ulricehamns kommun? 
Per pratat med Marie Ström på avfallsbolaget, inte intresserade av samarbete. Per försöker 
ordna ett möte mellan Ulricehamns kommun och politiken i Borås. Tom Andersson och 
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någon från BEMs styrelse. Per rekar läget med Marie Ström för att få till ett möte mellan 
politikerna i Ulricehamn och Borås.  
 
Ulricehamns kommun, på vilket sätt tagit kontakt? Påverkas invånarna av att det blir 
vattenskyddsområde, kommer begränsningar utökas pga framtida vattenverk? Står inget om 
vattenverk i Ulricehamns nya ÖP som är på samråd (dock svår att söka i. Såhär står det i 
utredningen: I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 
2015-10-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i 
kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS 
områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka 
vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av sjön.  

 
När utredningen av Tolken görs, så kan det hända att hinder dyker upp som gör det omöjlig eller 
väldigt dyrt att använda Tolken som dricksvattentäckt, om detta händer så kommer en av de 
andra alternativen att undersökas. 
 
Bem skickar i dagarna ett dokument med svar på de frågor som politikerna har ställt.  

 
 Svar på frågor till politiken? Vilka avväganden som gjorts längs vägen. Risk för återremiss 

annars. Svaren kommer nu i veckan!  
 Allmänt råd: ta upp det i ägarsamråd 
 Flera mindre alternativ?  
 Är det lån de ska ta? Grönt lån? Möjlighet till grönt lån! Staden vill göra så många lån som 

möjligt gröna. Andra vattenverk på kommuninvest som fått grönt lån, måste ha andra 
argument än hälsa. Energianvändning minskad pga nya pumpar, klimatanpassning.  

 Vad har valts bort på vägen? Vad har övervägts men valts bort. Underlag måste hålla, det KF 
tar beslut på 

 Kostnad renovering Sjöbo?  separat process. Tar typ 4 år. Vattenverket i Sjöbo kommer 
renoveras när det nya vattenverket är på plats. Renovering av ett vattenverk medans det 
producera dricksvatten är riskfyllt och dyrare än om vattenverket stängs av.  

  
 Är Säven aktuellt med separat ledning?  
 Är ledningarna med i budgeten? Vad är med i budgeten? Räknat med överväganden? Ta med 

alla riskfaktorer, som överklaganden. 875 miljoner, ledningar är med. Se rapport för 
uppdelning mellan vattenverk och ledningar.  

 Kan de göra en lista över alla sjöar, vilka som har utretts och hur, en enkel tabell bara 
Typ:  

Sjö Eventuell utredning, 
namn och år 

Bedömning. 
Överväganden på 
vägen 

Eventuell 
kommentar 

    
    

  
 
 
 Analyserade kriterier i ppt och i undersökningen ser olika ut, varför?  står i utredningen, se 

sida 3 i ” Slutkoncept_Förstudie_dricksvattenförsörjning”  
 
Info från presentation av BEM: 
Vidare utredningar Tolken: 8,7 miljoner 
Två stycken sjöar att utreda vidare: dubbel kostnad 
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någon från BEMs styrelse. Per rekar läget med Marie Ström för att få till ett möte mellan 
politikerna i Ulricehamn och Borås.  
 
Ulricehamns kommun, på vilket sätt tagit kontakt? Påverkas invånarna av att det blir 
vattenskyddsområde, kommer begränsningar utökas pga framtida vattenverk? Står inget om 
vattenverk i Ulricehamns nya ÖP som är på samråd (dock svår att söka i. Såhär står det i 
utredningen: I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 
2015-10-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i 
kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS 
områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka 
vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av sjön.  

 
När utredningen av Tolken görs, så kan det hända att hinder dyker upp som gör det omöjlig eller 
väldigt dyrt att använda Tolken som dricksvattentäckt, om detta händer så kommer en av de 
andra alternativen att undersökas. 
 
Bem skickar i dagarna ett dokument med svar på de frågor som politikerna har ställt.  

 
 Svar på frågor till politiken? Vilka avväganden som gjorts längs vägen. Risk för återremiss 

annars. Svaren kommer nu i veckan!  
 Allmänt råd: ta upp det i ägarsamråd 
 Flera mindre alternativ?  
 Är det lån de ska ta? Grönt lån? Möjlighet till grönt lån! Staden vill göra så många lån som 

möjligt gröna. Andra vattenverk på kommuninvest som fått grönt lån, måste ha andra 
argument än hälsa. Energianvändning minskad pga nya pumpar, klimatanpassning.  

 Vad har valts bort på vägen? Vad har övervägts men valts bort. Underlag måste hålla, det KF 
tar beslut på 

 Kostnad renovering Sjöbo?  separat process. Tar typ 4 år. Vattenverket i Sjöbo kommer 
renoveras när det nya vattenverket är på plats. Renovering av ett vattenverk medans det 
producera dricksvatten är riskfyllt och dyrare än om vattenverket stängs av.  

  
 Är Säven aktuellt med separat ledning?  
 Är ledningarna med i budgeten? Vad är med i budgeten? Räknat med överväganden? Ta med 

alla riskfaktorer, som överklaganden. 875 miljoner, ledningar är med. Se rapport för 
uppdelning mellan vattenverk och ledningar.  

 Kan de göra en lista över alla sjöar, vilka som har utretts och hur, en enkel tabell bara 
Typ:  

Sjö Eventuell utredning, 
namn och år 

Bedömning. 
Överväganden på 
vägen 

Eventuell 
kommentar 

    
    

  
 
 
 Analyserade kriterier i ppt och i undersökningen ser olika ut, varför?  står i utredningen, se 

sida 3 i ” Slutkoncept_Förstudie_dricksvattenförsörjning”  
 
Info från presentation av BEM: 
Vidare utredningar Tolken: 8,7 miljoner 
Två stycken sjöar att utreda vidare: dubbel kostnad 
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En till aktuell sjö: Säven. Men då har man bara en inmatning 
Finns inte skäl enligt BEM att utreda ett alternativ till, allt talar för att Tolken är första alternativet.  
Behöver möjlighet att renovera Sjöbo 
Nytt vattenverk 875 miljoner kronor  
En av de första i Sverige att bygga nytt vattenverk, många står inför samma situation.  
Sjöbo håller 5 år till.  
 
Från utredningen: 
Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur D, genom att dividera 
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng.  
Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det 
mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 
 
 
Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, men behöver 
fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  
 
Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s. Det 
maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.  
 
 
År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och det maximala 
dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive 486 l/s). 
 
Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela Borås 
kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och uppgradering av det 
befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya verket ensamt försörja hela Borås 
kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela på produktionen och därmed lätta belastningen 
på vattentäkterna, men på grund av initiala behov samt nödscenario behöver ansökan om tillstånd till 
råvattenuttag täcka in det maximala behovet år 2050.  
Föreslagen formulering till ansökan om tillstånd till råvattenuttag är;  
- Årsmedeluttag om 11,7 Mm³/år (motsvarande ca 370 l/s)  

- Maxdygnsuttag om 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 486 l/s)  
 
I regleringssimuleringen tillämpas ett medeluttag om 370 l/s över hela året. 
 
Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta:  
För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till nedströms 
vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt. Effekten av det minskade flödet 
minskar dock med avståndet från sjön då fler avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för 
naturmiljön beror på vilken fauna som finns längs vattendraget. 
 
Närvaron av ett språngskikt är positivt ur ett vattenkvalitetsperspektiv då algtillväxt under sommarmånaderna 
sker i sjöns ytskikt som därmed inte påverkar den underliggande vattenmassan. Det som kan vara negativt är 
om bottenskiktet inte har någon kontakt med atmosfären då riskerar syret i vattnet att ta slut om syret 
förbrukas av bottenlevande organismer. Detta kan orsaka reducerande förhållanden som kan leda till förhöjda 
halter av bland annat mangan och ammonium. 
Ett ytvatten som lämpar sig väl för dricksvattenförsörjning är ett råvatten som: 
• Har ett språngskikt under sommarmånaderna. 
• Har en temperaturprofil som möjliggör uttag av vatten med en temperatur under 12oC året runt. 
• Har en råvattenkvalitet som kräver få beredningssteg, med lågt behov av tillsatskemikalier vilket även 
minimerar bildandet av avfalls- och slammängder. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2706

2020-06-08 
Mia Magnusson 

4 
 

 
 
Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det intressant att 
först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i centrum vid en 
tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas ytterligare, då detta är ett starkt 
motstående intresse. Följande kompletterande utredningar föreslås:  

 Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. 
Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av 
eventuella kompensationsåtgärder  

 Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion  

  Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön genom att studera 
driftdata  

 
Genomförandetid  
I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i att utredningsläget 
är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu bedöms vara klarlagt att Tolkens 
uttagskapacitet kommer att klara behovet. 
 
Tolken och Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns egenskaper 
via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens anläggning medför att 
anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att genomföra. 
 
Leveranssäkerhet  
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att samtliga sjöar 
rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan förstudien genomfördes fanns 
det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. Samtliga utredda alternativ kommer medföra 
signifikant förbättring i dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till 
exempel torka eller olyckor.  
Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. Råvattenuttaget är stort 
i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och hög sjöprocent kan detta hanteras. 
Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna möjliggöra tappningen och ha högre tappning under 
vissa perioder på året, eller en högre minimitappning. 
Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att använda sjön för råvattenuttag, bör 
minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva 
omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.  
Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. Eventuellt kan 
diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha lite mer marginal samt 
kunna utjämna flöden något mer.  
Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för Frisjön kommer 
troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 
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Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det intressant att 
först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i centrum vid en 
tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas ytterligare, då detta är ett starkt 
motstående intresse. Följande kompletterande utredningar föreslås:  

 Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. 
Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av 
eventuella kompensationsåtgärder  

 Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion  

  Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön genom att studera 
driftdata  

 
Genomförandetid  
I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i att utredningsläget 
är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu bedöms vara klarlagt att Tolkens 
uttagskapacitet kommer att klara behovet. 
 
Tolken och Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns egenskaper 
via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens anläggning medför att 
anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att genomföra. 
 
Leveranssäkerhet  
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att samtliga sjöar 
rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan förstudien genomfördes fanns 
det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. Samtliga utredda alternativ kommer medföra 
signifikant förbättring i dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till 
exempel torka eller olyckor.  
Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. Råvattenuttaget är stort 
i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och hög sjöprocent kan detta hanteras. 
Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna möjliggöra tappningen och ha högre tappning under 
vissa perioder på året, eller en högre minimitappning. 
Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att använda sjön för råvattenuttag, bör 
minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva 
omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.  
Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. Eventuellt kan 
diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha lite mer marginal samt 
kunna utjämna flöden något mer.  
Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för Frisjön kommer 
troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 
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I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet råvattenkvalitet. Av 
alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2 (Säven) och T3 (Tolken) bedömts som 
de bästa intagspunkterna i respektive sjö.  
T3 ser ut att vara på gränsen (inom?) Ulricehamns kommun 
 

 
 
 
 
Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som möjliga att 
nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten hos aluminium och 
risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under språngskiktet (eller att språngskiktet 
försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen omblandas). 
 
Om det bedöms som acceptabelt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd temperatur 
(över 12oC) bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, givet att eventuell alg-
problematik är att betrakta som hanterbar. T3 kan även göras än mer tilltalande om det visar sig att en 
alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas.  
 
Den nya vattenförsörjningen kommer troligen att gå på 100% under något år då Sjöbo vattenverk 
rustas upp, därefter planeras Sjöbo och den nya anläggningen troligtvis köras på ca 50% kapacitet. 
Om det är Tolken som används som råvattentäkt innebär detta att det är kan möjligt att råvattnet kan 
hållas under 12oC, detta behöver dock kontrolleras då det är en osäker uppgift).  
 
När det gäller estetisk kvalitet på utgående vatten från ett planerat vattenverk bedöms vattnet från 
Tolken kunna vara marginellt mer estetiskt tilltalande än motsvarande vatten från Frisjön och Säven.  
Både Tolken och Säven har mindre reningsverk som ligger i anslutning till sjön. 
 
Socialt & miljö  
I Tolkens närområde bor det relativt många människor som kommer påverkas av de restriktioner som 
kommer förtydligas inom det befintliga vattenskyddsområdet. Samtidigt är omgivningen van vid de 
nivåvariationer som finns i anslutning till stränderna. För området vid Säven kommer det att upprättas 
ett nytt skyddsområde och sjön kommer att regleras på ett annat sätt än de nivåvariationer som finns 
idag. Samtidigt bor det färre människor som kommer påverkas runt sjön. Dessa sjöar bedöms vara 
likvärdiga när det gäller motstående intressen.  
 
Även för Frisjön kommer människor att påverkas vid införande av skyddsområde för råvattentäkten. 
Samtidigt bedöms sjöns tveksamma kapacitet medföra ett något större motstående intresse på grund 
av att nivåvariationerna troligen kommer bli större än idag när regleringen förändras till förmån för 
vattenförsörjningen.  
 
Både Tolken och Frisjön regleras idag för vattenkraftsproduktion. Båda vattendomarna kommer att 
behöva omprövas om någon av sjöarna skall användas för vattenförsörjning. I Frisjön har BEM 
rådighet vilket troligen kan förenkla en tillståndsprocess.  
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I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 2015-10-29) pekas 
Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i kommunen. Vidare pekas 
ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS områden9. Områdena ligger nära 
sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som 
föreslås i södra delen av sjön. 
 
I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet tack vare 
dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket och vattenverket och 
distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst fördelaktiga höjdförhållandena och 
långa ledningssträckor.  
 
Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka miljökonsekvenserna blir i 
anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den större andelen av sjön Tolkens tillrinning 
(ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att 
konsekvenserna kan bli något mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel 
är dels att möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som påverkan 
på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 
 

 
 
Miljö har viktats 25 %, men har inte kunnat bedömas enligt texten. Eller hur ska tabellen tolkas? Fast 
nedan är det 10 % 
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I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 2015-10-29) pekas 
Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i kommunen. Vidare pekas 
ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS områden9. Områdena ligger nära 
sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som 
föreslås i södra delen av sjön. 
 
I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet tack vare 
dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket och vattenverket och 
distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst fördelaktiga höjdförhållandena och 
långa ledningssträckor.  
 
Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka miljökonsekvenserna blir i 
anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den större andelen av sjön Tolkens tillrinning 
(ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att 
konsekvenserna kan bli något mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel 
är dels att möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som påverkan 
på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 
 

 
 
Miljö har viktats 25 %, men har inte kunnat bedömas enligt texten. Eller hur ska tabellen tolkas? Fast 
nedan är det 10 % 
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Slutsatser  
Förstudien har resulterat i följande slutsatser:  
  Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som råvattentäkter för Borås 
stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

  Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen vatten i Tolken är 
ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön Säven innehåller en något större volym 
vatten än Tolken. Både sjön Tolken och Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

  Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall sjön 
i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.  

  Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som 
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst bäst förutsättningar 
kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som vattentäkt också.  

  Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna organiska föreningar, 
färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt alkalisering.  

  Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, men behöver 
fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

  Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och överföringsledningar är lika för 
Tolken och Frisjön. Säven har lägre investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven 
till Borås är kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.  
 
  Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet är 
lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön 
har högst kostnader för att pumpa råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta 
alternativ är mest kostsamt.  
 

  Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare genomförda utredningen 
och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) och Säven (6,9)  

  Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken framstår som det 
mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
 
 
Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning  
Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare inför 
samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas:  
 
  Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning.  
Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. Detta för 
att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av eventuella 
kompensationsåtgärder.  

  Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion.  

  Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet, särskilt för Tolken för 
att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet förändras över säsongen.  

  Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet. Detta 
kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört med den ökade nederbörden för de sjöar 
och avrinningsområden som är av intresse.  

   Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan följande 
övervägas; o Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön eller Säven 
väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via provtagning av filtrerade prover för att bedöma 
om de är partikulärt bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till humussyror).  
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Slutsatser  
Förstudien har resulterat i följande slutsatser:  
  Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som råvattentäkter för Borås 
stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

  Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen vatten i Tolken är 
ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön Säven innehåller en något större volym 
vatten än Tolken. Både sjön Tolken och Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

  Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall sjön 
i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.  

  Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som 
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst bäst förutsättningar 
kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som vattentäkt också.  

  Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna organiska föreningar, 
färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt alkalisering.  

  Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, men behöver 
fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

  Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och överföringsledningar är lika för 
Tolken och Frisjön. Säven har lägre investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven 
till Borås är kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.  
 
  Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet är 
lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön 
har högst kostnader för att pumpa råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta 
alternativ är mest kostsamt.  
 

  Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare genomförda utredningen 
och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) och Säven (6,9)  

  Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken framstår som det 
mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
 
 
Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning  
Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare inför 
samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas:  
 
  Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning.  
Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. Detta för 
att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av eventuella 
kompensationsåtgärder.  

  Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion.  

  Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet, särskilt för Tolken för 
att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet förändras över säsongen.  

  Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet. Detta 
kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört med den ökade nederbörden för de sjöar 
och avrinningsområden som är av intresse.  

   Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan följande 
övervägas; o Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön eller Säven 
väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via provtagning av filtrerade prover för att bedöma 
om de är partikulärt bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till humussyror).  
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 o Utökad provtagning med PFOS bör genomföras för den sjö som vill studeras 
närmare.  
 o Karakterisering av alger bör genomföras under sommarmånaderna för att utreda 
risken för algtoxiner och liknande.  
 o Om Tolken väljs bör det övervägas om det ”klarar sig” med en process inkluderande 
enbart fällning på UF.  
 o Valet av alkaliseringskemikalier och kalciumhaltbehovet bör diskuteras samt vad 
som eventuellt skulle bli följden av en blandning av vatten med olika hårdhetsgrad bör utredas.  
 o Fortsatta studier av temperaturprofiler, syreprofiler, turbiditetsprofiler etc. bör 
genomföras på vald punkt.  
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  Till Kommunfullmäktige 
 
 

BESLUTSFÖRSLAG 

 
 
Inriktningsbeslut framtida 
dricksvattenförsörjning 
 

STYRELSEMÖTE 22 april 2020 
 
 
Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Bakgrund 
Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört 
utredningsarbete för att trygga dricksvattenförsörjningen för Borås stad i ett 
flergenerationsperspektiv. Kapaciteten för vattenverket vid Sjöbo kommer att 
behöva förstärkas inom ett antal år. De äldsta delarna av vattenverket är från 
1932 därav föreligger det ett reinvesteringsbehov och 
dricksvattenförsörjningen behöver tryggas långsiktigt. Av dessa anledningar 
behöver ett underlag för ett inriktningsbeslut tas fram för hur 
dricksvattenförsörjningen kan byggas ut i framtiden för att säkerställa 
tillräcklig kapacitet, en god vattenkvalitet och redundant vattenförsörjning. 
 
Syftet med utredningarna har varit att identifiera och prioritera 
handlingsalternativ som underlag för en strategi och ett inriktningsbeslut för 
att öka kapacitet och redundans i vattenförsörjningen inom Borås stads 
verksamhetsområde för VA. Syftet har också varit att ta fram en 
handlingsplan för hur Borås stad kan öka kapaciteten och samtidigt minska 
sårbarheten i sin vattenförsörjning.  
 
Målsättningen har varit att ta fram och rekommendera det alternativ för den 
framtida dricksvattenförsörjningen som ger den mest fördelaktiga 
vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år 2050.  
 
Sjöbo vattenverk har idag en maxkapacitet på ca 30 000 m3/dygn. Enligt 
prognosen för år 2050 förväntas maxdygnsförbrukningen överstiga 
vattenverkets kapacitet ca år 2027. Kapaciteten behöver därför utökas innan 
dess om leveranssäkerheten inte ska påverkas negativt. En begränsad 
kapacitet och redundans har en negativ inverkan på möjligheten för Borås 
stad att utvecklas. Kan vattenbehovet inte tillgodoses begränsar det 
möjligheten till inflyttning av människor, etablering av fler företag, mm.  
 
Kan Sjöbo vattenverk inte producera något dricksvatten (exempelvis på grund 
av brand) kan inget vatten distribueras till över 92 000 boråsare. 
Vattenvolymen i ledningsnätets reservoarer kan räcka ca 1 dygn vid normal 
förbrukning. 
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Nuläge 
För att sammanställa alla utredningarna som har genomförts och kunna 
jämföra de alternativen som hade identifierats som möjliga för framtida 
dricksvattenförsörjning genomfördes en så kallad multikriterieanalys för de 
alternativen som hade identifierats. 
 
Syftet med multikriterieanalysen var att jämföra möjliga alternativ och ge 
underlag för ett inriktningsbeslut för fortsatt utredning.  
 
Metodiken bygger på att strukturerat analysera och jämföra alternativ baserat 
på olika kriterier. Den illustrerar för- och nackdelar med olika 
handlingsalternativ och möjliggör rangordning av alternativ utifrån kriterier, 
skallkrav och prioriteringsgrunder. Det ska vara ett transparent 
beslutsunderlag som beskriver effekter i relation till kostnad (t.ex. kr/poäng). 
 

 
Bild 1. Alternativ som har utretts. 
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Yv A Tolken (Ytvattenverk) 

Yv B Säven (Ytvattenverk) 

Yv C Frisjön (Ytvattenverk) 

  

Gv A Bollebygd (Grundvattenverk) 

Gv B Varnum (Grundvattenverk) 

  

Inf A 
Bollebygd 
 (Grundvattenverk med infiltration 
Gesebols sjö) 

Inf B 
Varnum 
(Grundvattenverk med infiltration 
Tolken) 

Inf C 
Dalsjöfors  
(Grundvattenverk med infiltration 
Tolken) 

Tabell 1. Förklaring av alternativen. 
 
Resultatet från multikriterieanalysen redovisade i rapporten Handlingsplan för 
en långsiktig hållbar vattenförsörjning (Sweco 2019) 
 
Vid presentation av resultatet för Borås Energi och Miljös styrelse på 
styrelsens strategidagar, september 2019, valdes ytvattenalternativen Frisjön 
och Tolken ut för fördjupade studier. Vid presentation av multikriterieanalysen 
för kommunfullmäktige i Borås stad, januari 2020, kom synpunkten in att 
även ytvattenalternativet Säven skulle ingå i den fördjupade studien. 
 
Mer detaljerade utredningar har alltså genomförts för ytvattenalternativen 
Frisjön, Tolken och Säven. 
 
Syftet med de mer detaljerade utredningarna har varit att; 

• Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 
• Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 
• Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive 

sjö. 
• Beräkna investerings, drift- och underhållskostnader. 
• Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 
• Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning. 
• Ta fram förslag på fortsatta utredningar. 

 
 
Utredningen redovisas i rapporten Förstudie dricksvattenförsörjning BEM 
(Sweco 2020). Rapporten bifogas som bilaga till beslutsunderlaget. 
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Bild 2. Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat 
handlingsalternativ markerat med grön kant. 
 
Resultatet från förstudien visar att det är ett ytvattenverk med råvatten från 
sjön Tolken som bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 
inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 
 
Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 
 
Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för 
att rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att 
pumpa vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att 
pumpa råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta 
alternativ är mest kostsamt. 
 
Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som 
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst 
bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som 
vattentäkt också. 
 
Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 
organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 
alkalisering.  
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Fortsatt utredning 
Alternativet med Tolken bedöms alltså som bäst för den framtida 
dricksvattenförsörjningen i Borås. Inriktningen på det fortsatt 
utredningsarbete med detaljprojektering och framtagande av 
investeringsbeslut föreslås vara ett ytvattenverk med råvatten från sjön 
Tolken för dricksvattenproduktion. 
 
Projektet bedrivs enligt Borås Energi och Miljös projekthandbok och förstudien 
är nu alltså genomförd. 
 

 
Bild 3. Borås Energi och Miljös projektmodell. 
 
 
BP1 – Inriktningsbeslut, val av ett alternativ för fortsatt utredning, 2020 Q2 
 
BP3 – Beslut om att genomföra projektet, investeringsbeslut, 2022 Q1 
 
BP4 – Beslut om att anläggningen är godkänd för avlämning, 2024 Q4 
 
Det viktigaste beslutspunkterna enligt modellen redovisas ovan. Nu är 
projektet vid den första beslutspunkten BP1 – Inriktningsbeslut, val av ett 
alternativ för fortsatt utredning. 
 
Projektet kommer nu att detaljprojektera ett nytt ytvattenverk med råvatten 
från sjön Tolken och ta fram underlag för ett investeringsbeslut. Underlaget 
ska vara klar Q1 2022. Större aktiviteter inom projektet kommer att vara: 
Tillstånd och projektledning. Detaljerade utredningar av råvattenkvalitet, 
kapacitet, process, lokalisering, ledningsdragning. Kostnaden för dessa 
aktiviteter är beräknade till 8,7 MSEK. 

Beslut 
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta 
 
att föreslå att Kommunfullmäktige väljer sjön Tolken som alternativ 

för fortsatta utredningar 
 
att under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att välja 

sjön Tolken inriktning för fortsatta utredningar ge VD i uppdrag 
att genomföra detaljstudier för alternativet Tolken till en 
maximalkostnad av 8,7 MSEK 

 
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 
 
 
Anders Lindholm 
Verkställande Direktör 
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Sammanfattning 
Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer, 
samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att 
vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk 
omkring år 2027. Sjöbo vattenverk har dessutom ett behov av renovering. Därför finns 
också ett behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med 
dricksvatten under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering. 

För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som 
dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo 
vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott. 

Tidigare utredningar har genomförts av konsultföretaget COWI och Sweco. 

Syftet med denna förstudie har varit att; 

- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö. 

- Beräkna investerings, drift- och underhållskostnader. 

- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning. 

- Ta fram förslag på fortsatta utredningar. 

Förstudien har genomförts av medarbetare på Sweco i samarbete med personal inom 
Borås Energi och miljö. Vattenprovtagning har genomförts i de tre sjöarna Tolken, Frisjön 
och Säven. Vattenkvaliteten har beskrivits i sjöarna kopplat till en förväntad 
reningsprocess för att kunna bedöma vilket råvatten som är mest fördelaktigt som ett 
framtida dricksvatten för Borås stad. Kostnader har tagits fram för att beskriva framtida 
drift- och underhållskostnader kopplade till sjöarnas olika vattenkvaliteter. 

Tidigare föreslagna ledningsstråk från respektive sjö till vattenverk och befintligt 
distributionsnät i Borås tätort har studerats. Investeringskostnader för ledningsdragning 
och kostnader för pumpning av råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet har 
uppskattats utifrån höjdförhållanden och ledningsdimensioner.  

Utifrån resultaten har den tidigare genomförda bedömningen (Sweco 2019) uppdaterats, 
se Figur A nedan. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat detta 
gäller genomförandetid (anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), 
vattenkvalitet (råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen, 
energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi. 
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Sammanfattning 
Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer, 
samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att 
vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk 
omkring år 2027. Sjöbo vattenverk har dessutom ett behov av renovering. Därför finns 
också ett behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med 
dricksvatten under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering. 

För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som 
dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo 
vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott. 

Tidigare utredningar har genomförts av konsultföretaget COWI och Sweco. 

Syftet med denna förstudie har varit att; 

- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö. 

- Beräkna investerings, drift- och underhållskostnader. 

- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning. 

- Ta fram förslag på fortsatta utredningar. 

Förstudien har genomförts av medarbetare på Sweco i samarbete med personal inom 
Borås Energi och miljö. Vattenprovtagning har genomförts i de tre sjöarna Tolken, Frisjön 
och Säven. Vattenkvaliteten har beskrivits i sjöarna kopplat till en förväntad 
reningsprocess för att kunna bedöma vilket råvatten som är mest fördelaktigt som ett 
framtida dricksvatten för Borås stad. Kostnader har tagits fram för att beskriva framtida 
drift- och underhållskostnader kopplade till sjöarnas olika vattenkvaliteter. 

Tidigare föreslagna ledningsstråk från respektive sjö till vattenverk och befintligt 
distributionsnät i Borås tätort har studerats. Investeringskostnader för ledningsdragning 
och kostnader för pumpning av råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet har 
uppskattats utifrån höjdförhållanden och ledningsdimensioner.  

Utifrån resultaten har den tidigare genomförda bedömningen (Sweco 2019) uppdaterats, 
se Figur A nedan. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat detta 
gäller genomförandetid (anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), 
vattenkvalitet (råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen, 
energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi. 
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Figur A. Kriterier som har bedömts i denna förstudie. 
 
De kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. 
Kriterier som är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har 
justerats efter uppdaterad kunskap är skarpa i färgen. 
En samlad bedömning har gjorts av kriterierna och det kan konstateras att det är små 
skillnader i poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) 
som ligger något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). Tolken har i den samlade 
bedömningen bedömts vara mest fördelaktig utifrån bedömda kriterier. 

I bedömningen har samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i 
den tidigare bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, 
Sweco Environment AB, 20190517), se Figur B.  

 
Figur B. Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar. 
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De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur C, för en driftperiod på 
30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida diskontering).  

 
Figur C. Totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med avseende på 
investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och underhållskostnader. 

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån ett antagande om att hälften av Borås 
Stads distribuerade vatten produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid 
det planerade nya vattenverket. Utifrån nuvarande underlag så är alternativen relativt lika 
kostnadsmässigt även om Säven framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och 
Frisjön.  

Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i 
dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka 
eller olyckor. 

 

Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur D, genom att dividera 
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng. 

Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår 
Tolken som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 
inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 
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Figur D. Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön 
kant. 

 

Förstudien har resulterat i följande slutsatser: 

✓ Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som 
råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller 
långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

✓ Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen 
vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön 
Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och 
Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

✓ Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som 
dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen 
leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i 
sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall 
sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt. 

✓ Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna 
fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven 
bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna 
fungera som vattentäkt också. 

✓ Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 
organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 
alkalisering.  

✓ Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, 
men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  
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✓ Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 

✓ Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att 
rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa 
vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten 
till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest 
kostsamt.  

✓ Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare 
genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) 
och Säven (6,9) 

✓ Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
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✓ Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 
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till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest 
kostsamt.  

✓ Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare 
genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) 
och Säven (6,9) 

✓ Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer, 
samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att 
vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk 
omkring ca år 2026. Sjöbo vattenverk har ett behov av renovering. Därför finns också ett 
behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med dricksvatten 
under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering. 

För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som 
dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo 
vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott. 

Det finns därmed ett behov av att öka produktionskapacitet inom Borås stad.  

Konsultföretaget COWI har genomfört två utredningar, dels ”Utredning vattenverk, COWI 
november 2018, dels ”Utredning vattenverk, PM Utvärdering av driftkostnader, Januari 
2019. 

I en tidigare genomförd utredning, ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning, Sweco Environment AB” (20190517), studerades flera möjliga 
vattenförsörjningsalternativ. För att klara det önskade framtida vattenbehovet på 85% av 
år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor bedömdes 3 potentiella 
ytvattentäkter i områden kring Borås, Frisjön, Tolken och Säven vara möjliga alternativ 
som framtida råvattentäkter. 

I den tidigare utredningen studerades sjöarnas uttagskapacitet och vattenkvalitet 
översiktligt. För att få en säkrare bedömning av sjöarnas uttagskapacitet och 
vattenkvalitet har denna förstudie genomförts. Inom förstudien har också de framtida drift- 
och underhållskostnaderna beräknats utifrån sjöarnas vattenkvalitet och lokalisering.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna förstudie är att; 

- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö. 

- Beräkna drift- och underhållskostnader. 

- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet 

- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.   
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2 Beskrivning av sjöar 
Kapitlet ger en övergripande och allmän beskrivning av sjöarna som studeras i denna 
utredning. Informationen om sjöarna är hämtad från Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI)1, 2 och Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I Figur 2-1 
nedan redovisas läget för de tre sjöarna Tolken, Frisjön och Säven.  

 
Figur 2-1 Sjöarna Tolken, Frisjön och Sävens lokalisering i förhållande till Borås stad. 

 

 
1 Svenskt vattenarkiv  
2 Sjölyftet  
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1 Svenskt vattenarkiv  
2 Sjölyftet  
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2.1 Tolken 
Tolken är belägen ca 225 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön ligger i 
kommunerna Borås och Ulricehamn och har en areal på ca 11,8 km2. Tolkens volym är 
beräknad till ca 95 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 8,4 meter och ett maxdjup 
uppmätt till ca 27 meter. 

VISS bedömer Tolkens vattenkvalitet till måttlig ekologisk status, på grund av att 
kvalitetsfaktorerna fisk och syrgas är negativt påverkade. Fiskars vandringsmöjligheter i 
vattensystemet hindras av dammar och andra hinder, medan tillförsel av organiskt 
material till sjön från brukad skogsmark tros vara anledningen till de låga halterna av syre 
i sjöns bottenvatten. Vattenförekomstens bristande möjligheter till spridning och fria 
passager för djur, växter, sediment och organiskt material kan komma att åtgärdas 
genom att återställa sjöns flöden till ett mer naturligt tillstånd. Samtliga av Sveriges 
befintliga vattendomar kommer att omprövas i den nationella planen för omprövning av 
vattenkraft  (HaV, Energimyndigheten, & SVK, 2019).  

VISS bedömer att Tolken inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk 
deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt okänd 
påverkan av kadmium och kadmiumföreningar. Nytagna prover och historiska data visar 
att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden. 

 

2.2 Frisjön 
Frisjön är belägen ca 122 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i 
kommunerna Borås och Mark och har en areal på ca 7,1 km2. Frisjöns volym är beräknad 
till ca 47 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 6,9 meter och ett maxdjup uppmätt till     
ca 30,5 meter. 

VISS bedömer Frisjön till måttlig ekologisk status på grund av att kvalitetsfaktorn fisk är 
negativt påverkad. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på grund av att sjön 
och vattendrag nedströms nyttjas för vattenkraft. Regleringen av sjöns vattennivå bedöms 
också medföra en negativ påverkan på dess fiskbestånd. Likt Tolken, har Frisjöns 
bristande möjligheter till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och 
organiskt material. På sikt kommer dock sjöns vattendomar att omprövas i den nationella 
planen vilket kan leda till att sjöns flöden och reglering återställs till mer naturligt tillstånd. 

VISS bedömer att Frisjön inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk 
deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Nytagna prover 
och historiska data visar att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets 
riktvärden. Frisjön kalkas även för att reducera negativa påverkan från försurning.  
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2.3 Säven 
Säven är belägen ca 155 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i 
kommunerna Borås och Vårgårda och har en areal på ca 11,8 km2. Sävens volym är 
beräknad till ca 123 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 10,1 meter och ett maxdjup 
uppmätt till ca 34 meter. 

Likt Tolken och Frisjön så bedömer VISS Säven till måttlig ekologisk status på grund av 
att kvalitetsfaktorn fisk är negativt påverkad från bristande förmåga att vandra fritt.. 

VISS bedömer att Säven inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 
miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. Likt Frisjön och Tolken har VISS 
identifierat atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Nytagna prover och historiska data visar att halterna av nämnda 
ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden. Säven har tidigare kalkats för att reducera 
negativa påverkan från försurning men inget tyder på att den återförsurats efter att 
kalkningen upphört.  
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3 Bedömd råvattenkapacitet 

3.1 Metodik 
Utredningen genomförs genom en enkel regleringssimulering. Utifrån samlad information 
om gällande vattendomar och nuvarande regleringsprinciper så har tappningskurvor 
tagits fram för respektive sjö. Tappningskurvan beskriver hur mycket som skal tappas 
från sjön till nedströms vattendrag, beroende på aktuell nivå i sjön. Själva simuleringen 
genomförs genom att det för en längre dataserie dygnsvis beräknas en vattenbalans för 
respektive sjö. Vattenbalansen ställs upp mellan inkommande flöde (tillrinning från 
avrinningsområdet) och utgående flöde (tappning till vattendrag samt uttag av råvatten). 
Differensen ger en nivåförändring i sjön.Simulering genomförs med framtagen 
regleringsprincip både med och utan råvattenuttaget. På så vis kan påverkan från 
råvattenuttaget bättre isoleras och analyseras. 

Dataserien för tillrinning baseras på historiska tillrinningsdata från SMHI, vilket beskrivs i 
senare kapitel. Metodiken baseras på teorin om att ”det som skett kan ske igen”. Genom 
att studera en lång historisk serie går det att utvärdera hur sjön skulle reagera och 
påverkas med en annan reglering samt av uttag av råvatten. 

I denna utredning presenteras simuleringsresultaten som statistik över nivåvariationen i 
respektive sjö samt månadsmedelvärden på avtappningen. Båda dessa beräknas med 
och utan råvattenuttag, för att det lättare ska gå att utläsa effekten av råvattenuttaget. 

Ett exempel på nivåstatistiken visas i Figur 3-1. För varje dag på året har beräknats 
fördelningsintervall som 0,5,10,50,90,95 och 100-percentil. 50-percentilen är det samma 
som medianen och 0 respektive 100-percentilen är det samma som minimi- respektive 
maximivärdet. Fördelningsintervallen visas från mörkare till ljusare blå färg och medianen 
är markerad med en svart linje.

 
Figur 3-1. Exempel på nivåvariationsstatistik 
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3.2 Förutsättningar 

3.2.1 Tillrinningsserier från SMHI  

SMHI har levererat dataserier med tillrinning till de tre sjöarna för åren 1963 – 2019. 
Dessa dataserier baseras på SMHIs S-HYPE modell som är en nationellt täckande 
hydrologisk modell. Denna är inte kalibrerad vid de aktuella sjöarna utan kalibreras över 
större arealer med hjälp av mätpunkter i större vattendrag längre nedströms. Denna 
hydrologiska modell har visats sig prestera relativt väl på medelflöde och anses lämplig 
att använda i denna utredning. Vid noggrannare utredning inför en tillståndsprocess, kan 
det eventuellt vara aktuellt att använda data från en förfinad hydrologisk modell. 

De första 1 – 2 åren i dataserien ska användas med försiktighet då denna period är en 
inkörningsperiod för modellen. Denna utredning är därför baserad på 1964 – 2019, det vill 
säga en period på 56 år. 

3.2.2 Data för sjöar 

Data för de tre sjöar som ingår i studien framgår av Tabell 3-1 nedan. 

Tabell 3-1. Data för de utredda sjöarna 

 Tolken Frisjön Säven 

Sjöarea 11,8 km²  (11,75) 7,1 km² 11,8 km²  (11,79) 

Area 
avrinningsområde 

66 km² 151 km² 195 km² 

Sjöprocent 18 % 4,9 % 6,2 % 

Medeltillrinning 
enligt data från 
SMHI 

1,1 m³/s 2,7 m³/s 2,9 m³/s 

 

3.2.3 Råvattenbehov 

Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s. 
Det maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.  

År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och 
det maximala dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive 
486 l/s). 

Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela 
Borås kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och 
uppgradering av det befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya 
verket ensamt försörja hela Borås kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela 
på produktionen och därmed lätta belastningen på vattentäkterna, men på grund av 
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3.2.3 Råvattenbehov 

Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s. 
Det maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.  

År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och 
det maximala dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive 
486 l/s). 

Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela 
Borås kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och 
uppgradering av det befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya 
verket ensamt försörja hela Borås kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela 
på produktionen och därmed lätta belastningen på vattentäkterna, men på grund av 
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initiala behov samt nödscenario behöver ansökan om tillstånd till råvattenuttag täcka in 
det maximala behovet år 2050. 

Föreslagen formulering till ansökan om tillstånd till råvattenuttag är;  

- Årsmedeluttag om 11,7 Mm³/år (motsvarande ca 370 l/s) 

- Maxdygnsuttag om 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 486 l/s) 

I regleringssimuleringen tillämpas ett medeluttag om 370 l/s över hela året. 

3.2.4 Allmänt om reglering och minimitappning  

Ett regleringsmagasin är en naturlig eller konstgjord sjö där vattenföringen till 
nedströmsvattendrag regleras, normalt genom någon form av dammkonstruktion. 

I ett regleringsmagasin strävar man efter att reglera vattennivån mellan dämningsgränsen 
(högsta nivån) och sänkningsgränsen (lägsta nivån). Dessa gränser bestäms när tillstånd 
ges för vattenverksamheten kopplat till regleringsmagasinet. 

Om vattennivån når någon av dessa gränser finns ofta bestämmelser för hur tappning 
ska hanteras. Det kan exempelvis vara att när dämningsgränsen nås skal 
dämningsluckor öppnas helt för att minimera risk för ytterligare höjning av vattennivån. 
Motsvarande kan åtgärd när sänkningsgränsen nås vara att enbart den effektiva 
tillrinningen ska tappas, för att minimera risk för ytterligare sänkning av vattennivån. 

Dämningsgräns och sänkningsgräns förkortas ofta DG respektive SG. 

Regleringshöjd kallas ofta höjden mellan sänkningsgräns och dämningsgräns. 
Regleringsvolymen blir den volymen som finns mellan sänkningsgräns och 
dämningsgräns. 

När en sjö är reglerad och en vattendom styr hur sjön skall regleras, så finns normalt krav 
på en minimitappning. Minimitappning betyder det minsta flöde från en sjö till nedströms 
vattendrag som är tillåten. Detta för att inte ett önskemål om hög vattenhushållning skall 
innebära torrläggning av nedströms vattendrag. 

Naturvårdsverket rekommenderar3 att minimiflöde anpassas till kring ca 10–40 % av 
medelvattenföringen. Den övre delen av det spannet rekommenderas för vatten med 
laxfisk. Vidare beskriver Naturvårdsverket att flöde motsvarande 95% varaktighet (Q95) 
ofta används som dimensionerande minimiflöde.  

3.3 Regleringsprinciper 
I följande kapitel beskrivs de regleringsprinciper som tillämpats i utredningen, och som 
tolkats utifrån tillgängligt material från vattendomar, information om kraftproduktion, mm.  

 
3 “Miljökvalitetsnormer för flöden/nivåer i rinnande vatten”, Naturvårdsverket rapport 5292, 2003-06 
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3.3.1 Tolken 

Tolken har en gällande vattendom upprättad 1928 (Ärende 22-1928). Denna beskriver 
nivåer i ett lokalt höjdsystem där ”övre magasinsgräns” (tolkat som dämningsgräns) 
anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och ”nedre magasinsgräns” (tolkat som 
sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regleringshöjd om 
ca 2,4 m. Det beskrivs att stränderna kring sjön är branta och föga odlingsbara. 

Vidare beskrivs följande nivåer som gällande vid tiden för upprättande av domen: 

- Exceptionell högyta +47,1 m 

- Vanlig högyta +47,0 m 

- Normal sommarvattenyta +46,6 m 

- Lågvatten +46,0 m 

Det är tolkat att dessa nivåer är angivna för att ge en indikation på då gällande 
regleringsprinciper. Sannolikt har under period kommit ett stort högflödestillfälle där nivån 
passerat över dämningsgränsen, därav uttrycket ”exceptionell högyta”. 

Domen beskriver inte krav på minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet kan 
stängas helt. 

Domen beskriver att Hökerumsfallen är belägna att mellan sjöarna Tolken och Mogden 
och att det där fanns är ett antal kvarn- och såganläggningar som nyttjade vattenkraften 
från dess fallhöjd. Vidare beskrivs att planer förelåg att fullständigare utnyttja 
vattenkraften i fallsträckan och uppförande av ny regleringsdamm och kraftstation är 
beskrivet. 

Enligt muntliga uppgifter från Vattenfall regleras Tolken aktivt. På Viskans övre sträckning 
mellan Tolken och Borås så har vattenfall verksamhet i Gingri. Dessutom finns det minst 
två privata kraftproducenter mellan Tolken och Borås, troligen vid Ågården och Nitta. 

Nedströms Borås och reningsverket i Sobacken finns det flera kraftproducenter 
exempelvis vid Rydboholm och Viskafors samt ytterligare ca fem stycken kraftstationer 
längre ned. 

Befintliga vattendomar i Tolken och Viskan skall troligen omprövas senast 2029. 

Regleringshöjden är 2,4 meter men Vattenfall reglerar normalt inom ett intervall på ca 
1,2 meter. Principen är att hålla uppe nivåerna under vår och sommar fast hela tiden 
tappa lite vatten av hänsyn till naturmiljön i Viskan. 

Senaste somrarna har det varit lite svårare att hålla nivån uppe i Tolken, exempelvis år 
2019 så gick genomfördes en minimitappning som var ca 0,3 m³/s. I samband med detta 
sänktes nivån i sjön ner från nivån ca 1,5 meter till nivån ca 1,2 meter över 
sänkningsgränsen. Vid en nivå på ca 1,2 meter över sänkningsgränsen börjar boende 
tycka att nivån är för låg eftersom vattnet blir grunt i vikarna och det blir lite svårare att ta 
sig ut med båt osv. 
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En tappningskurva (Figur 3-2) har tagits fram för Tolken enligt följande principer: 

• I domen beskrivs att vid den tidpunkten var normal sommarvattenyta ca +46,6 m 
(2,0 m ovan SG). Medeltillrinningen i juni – juli är lite drygt 0,3 m³/s enligt SMHIs 
hydrologiska modellering. Enligt de muntliga uppgifterna från Vattenfall har 
tappning om 0,3 m³/s skett på nivån 1,2 – 1,5 m ovan SG. I denna utredning 
ansätts denna tappningsmängd vid 1,8 m ovan SG. Att nivån väljs något högre 
än vad som förefaller vara gällande idag är med hänsyn till vattenhushållning för 
råvattenuttag.   

• Absolut minsta minimitappning väljs som 10% av medeltillrinningen, motsvarande 
110 l/s. Detta flöde ansätts från nivån 1,4 m ovan SG 

• I domen beskrivs vanlig högyta om +47,0 m (DG, 2,4 m ovan SG). 
Medeltillrinningen i nov-dec uppgår till ca 1,9 m³/s enligt SMHIs hydrologiska 
modellering. Då ”vanlig högyta” är en vag definition, så ansätts flödet 2,0 m³/s till 
nivån 2,3 m ovan SG 

• Vid nivån +47,10 (10 cm ovan DG) ansätts flödet 7 m³/s. För högre nivåer 
extrapoleras avtappningskurvan 

• Mellan ovan nämnda punkter kompletteras kurva med fler punkter för att erhålla 
exponentiell flödesökning med nivåns ökning 

 
Figur 3-2. Framarbetad tappningskurva för sjön Tolken 
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3.3.2 Frisjön 

Frisjön har en gällande vattendom upprättad 1925 (Ärende 9-1925). Denna beskriver 
bland annat  

• Övre regleringsgräns är +51,80 m (enligt ett lokalt höjdsystem) 

• Nedre regleringsgräns +49,90 m 

• Avtappningen får nedgå till 0,33 m³/s under 5 timmar om dygnet då kraftstationen 
i övrigt varit i drift 

• Under dagar då kraftstationen står stilla längre än 5 timmar så skall efter 5 
timmar och till dess kraftstationen startar igen tappning ske med minst 1,5 m³/s 

• Vid den övre regleringsgränsen uppgår regleringsdammens maximala kapacitet 
till 19,6 m³/s. 

Borås Energi och Miljö driver idag kraftverket som är lokaliserat precis nedströms 
utloppet från Frisjön. Enligt information från Borås Energi och Miljö så är kraftverket i drift 
året runt, bortsett från en två veckor lång revisionsperiod under hösten. Under denna 
period sker tappning via lucka istället. Kraftverkets minsta kapacitet är 1,5 m³/s och dess 
maximala 8 m³/s. 

Det kan diskuteras om domen egentligen beskriver en konkret minimitappning. 
Beskrivningarna om minsta avtappning kan tolkas till ett minsta dygnsflöde om 1,3 m³/s. 
Men eftersom Borås Energi och Miljös befintliga vattenkraftverk idag är anpassat för en 
minimitappning om 1,5 m³/s, så är detta ansatt i framtagen avtappningskurva.  

Nivåerna på övre och nedre regleringsgräns innebär en regleringshöjd om 1,9 m. 

En tappningskurva (Figur 3-3) har tagits fram för Frisjön enligt följande principer: 

• Minimitappning om 1,5 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG) 

• Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m 
ovan SG) 

• Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre 
regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått 
renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör 
inte ha minskats från det beskrivs i domen) 
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Figur 3-3. Framarbetad tappningskurva för sjön Frisjön 

 

Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är 
en hög minimitappning. Vid en eventuell omprövning av befintlig vattendom bör 
minimitappningen minskas om sjön ska brukas för råvattenbehov. För att utvärdera vilken 
respons detta skulle innebära har en andra tappningskurva tagits fram för Frisjön (Figur 
3-4) enligt följande principer: 

• Minimitappning om 0,7 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG). 
Detta motsvarar 25% av medeltillrinningen. Då naturen eventuellt anpassats sig 
till en hög minimitappning görs här en konservativ bedömning genom att inte 
minska minimitappningen ytterligare 

• Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m 
ovan SG) 

• Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre 
regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått 
renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör 
inte ha minskats från det beskrivs i domen) 
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Figur 3-4. Framarbetad alternativ tappningskurva för sjön Frisjön 

 

 

3.3.3 Säven 

Ingen information om befintliga vattendomar har hittats för Säven. Då det inte finns någon 
dom att förhålla sig till har en tappningskurva (Figur 3-5) tagits fram enligt följande: 

• En regleringshöjd om 1,2 meter antas. Detta baserat på erfarenhet från liknande 
projekt, men är ett antagande med viss osäkerhet i huruvida det är rimligt  

• Minimitappning ansätts till 20% av medeltillrinningen, motsvarande 0,6 m³/s. 
Eftersom sjön idag enligt uppgift är oreglerad så bedöms att det kan bli en 
svårare tillståndsprocess. Därför ansätts en något högre mintappning, inom 
Naturvårdsverkets rekommendation. 

• Minimitappning ansätts till dryga undre halvan av regleringsamplituden, upp till 
0,7 m ovan SG 

• Tappning vid dämningsgränsen ansätts till 14,5 m³/s, vilket motsvarar 5 gånger 
medeltillrinningen  

• Tappningen på den övre halvan av regleringsamplituden anpassas med en 
exponentiell kurva mellan ovan nämnda flöden 
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Figur 3-5. Framarbetad tappningskurva för sjön Säven 

 

 

3.4 Regleringssimulering 

3.4.1 Resultat Tolken 

Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 33% av medeltillrinningen till Tolken. Detta är en 
relativt hög andel men tack vare att Tolken har en hög sjöprocent och en stor volym, så 
går det med den utvärderade regleringsprincipen att ta ut önskad råvattenmängd. 
Statistiken som visas i Figur 3-7 visar att nivån i sjön som lägst går ner till ca 1,3 m ovan 
SG med råvattenuttag, vilket alltså är liknande nivåer som sjön varit nere på under torra 
år. Att detta är möjligt är tack vare god vattenhushållning, det vill säga tappning har i 
simuleringen sannolikt skett med lägre flöde än i verkligheten, med tanke på att nivåer om 
ca 1,2 m observerats under befintliga förhållanden. 

Jämförelse mellan Figur 3-6 och Figur 3-7 visar effekten av råvattenuttaget. P95-kurvan 
sjunker med råvattenuttaget ca 30 cm och de minsta i simuleringen observerade nivåerna 
sjunker ca 40 cm.  
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Figur 3-6. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, utan uttag av råvatten 

 
Figur 3-7. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, med uttag av råvatten 

Figur 3-8 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag. I och med att 
råvattenuttaget är relativt högt, blir det också en tydlig minskning av flödet till 
vattendraget. Skillnaden är över hela året, med viss tyngdpunkt under hösten då det tar 
något längre tid för sjön att återhämta nivån efter sommaren. 
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Figur 3-8. Statistik över simulerad tappning från Tolken 

Simuleringen visar att det är möjligt att bruka Tolken som dricksvattenkälla. Med den 
utvärderade regleringen finns volym kvar i sjön, även under de torraste perioderna. 
Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare en stor 
magasinsvolym och hög sjöprocent hanteras detta relativt väl.  

Med den utvärderade regleringen går nivån ner till ca 1,3 m över sänkningsgränsen som 
lägst. Det finns alltså god volym kvar med utav den regeringsvolym som är gällande i 
dagens vattendom. Det finns därför möjlighet att justera regleringsprinciperna till att 
exempelvis ha högre tappning under vissa perioder på året eller ett högre 
minimitappningskrav, om det i vidare arbete konstateras att detta är fördelaktig för 
naturmiljön nedströms. 

Att det finns god volym kvar är också bra i hänseende till klimatförändringar. Ett ändrat 
klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa ytterligare krav 
på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. Att i simuleringarna har marginal till 
sänkningsgränsen under sensommaren och hösten är bra. 

3.4.2 Resultat Frisjön 

Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är 
en hög minimitappning. Studeras statistiken av medeltillrinningen mellan olika år kan 
observeras att de torraste åren har en medeltillrinning på drygt 60 % av medeltillrinningen 
över alla år. Detta innebär att minimitappning kommer råda under lång tid under dessa år 
och kraftig avsänkning av sjön riskerar då att ske då tillrinningen under en torr 
sommarperiod kan vara väldigt låg.  
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Simuleringen visar att det tillgängliga magasinet i sjön inte räcker till för att klara 
kravställd minimitappning (Figur 3-9 och Figur 3-10). Även utan råvattenuttaget 
observeras i genomförd simulering att nivån i sjön sänks av kraftigt relativt ofta, se Figur 
3-9. P25-kurvan når sänkningsgränsen i oktober, vilket kan tolkas till att ett av fyra år så 
är det problem med att hålla upp nivån i sjön, redan idag.  

Indikationer har inte kommit från Borås Energi och Miljö att detta problem föreligger, vilket 
kan betyda att det här finns en osäkerhet i den genomförda studien. Detta skulle 
exempelvis kunna vara: 

• Minimitappning sker i verkligheten upp till ännu högre nivå, vilket innebär 
snabbare flödesförändringar när nivån närmar sig DG 

• Kraftverket stängs faktiskt av oftare än indikerat, men mindre effektiv tappning 
som följd 

• Tillrinningen är något högre än vad SMHIs modellering visar 

Normalt förfarande när nivån i en sjö sjunker ner till sänkningsgränsen är att då frångå 
minimitappning och istället enbart tappa den effektiva tillrinningen. I simuleringen 
bibehålls dock minimitappning även under sänkningsgränsen. Detta för att tydligare 
utvärdera påverkan och volymsbehovet av råvattenuttaget. Men detta är viktigt att 
poängtera vid jämförelse av simuleringen för Frisjön och jämförelse av verklig reglering 
och respons.  

 
Figur 3-9. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten 
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Figur 3-10. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten 

Figur 3-11 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag. 
Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 14% av medeltillrinningen till Frisjön. Flödet till 
nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över året. Det kan 
utläsas en tyngdpunkt i minskat flöde under höst och vinter, medan flödet under 
sommaren är relativt likt med och utan råvattenuttaget. 

 
Figur 3-11. Statistik över simulerad tappning från Frisjön 
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En alternativ regleringsprincip med en annan tappningskurva har också utvärderats, där 
en minimitappning om 0,7 m³/s (istället för 1,5 m³/s) tillämpas. Resultatet av den framgår 
av Figur 3-12 - Figur 3-14 nedan. Resultatet blir istället att nivån i sjön som lägst i 
simuleringen sjunker till 0,7 meter ovan sänkningsgränsen utan råvattenuttaget och till 
knappa 0,1 meter med råvattenuttaget. P95-kurvan sjunker till knappa 0,9 meter 
respektive 0,3 meter. 

 
Figur 3-12. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten 

 
Figur 3-13. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten 
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En alternativ regleringsprincip med en annan tappningskurva har också utvärderats, där 
en minimitappning om 0,7 m³/s (istället för 1,5 m³/s) tillämpas. Resultatet av den framgår 
av Figur 3-12 - Figur 3-14 nedan. Resultatet blir istället att nivån i sjön som lägst i 
simuleringen sjunker till 0,7 meter ovan sänkningsgränsen utan råvattenuttaget och till 
knappa 0,1 meter med råvattenuttaget. P95-kurvan sjunker till knappa 0,9 meter 
respektive 0,3 meter. 

 
Figur 3-12. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten 

 
Figur 3-13. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten 
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Figur 3-14 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag med den 
alternativa regleringen. Jämfört med den första regleringsprincipen, så påverkan av 
råvattenuttaget jämnare fördelat över årets månader. 

 

 
Figur 3-14. Statistik över simulerad tappning från Frisjön med den alternativa regleringen 

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att bruka Frisjön som dricksvattenkälla under 
rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag 
finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att bruka sjön för 
råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande 
vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.  

Med hänsyn till klimatförändringar bör det i simuleringar finnas en marginal till 
sänkningsgränsen under sensommaren och hösten, då ett ändrat klimat kan leda till 
längre och torrare sommarperioder. Eventuellt bör därför ytterligare lägre minimitappning 
än 0,7 m³/s tillämpas. 

3.4.3 Resultat Säven 

Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 13% av medeltillrinningen till Säven. Resultatet 
av regleringssimuleringen för Säven visas i Figur 3-15 – Figur 3-17 nedan. Statistiken för 
nivån i sjön visar att nivån som lägst i simuleringen går ner till ca 0,4 m ovan 
sänkningsgränsen utan råvattenuttag och till några centimeter ovan sänkningsgränsen 
som lägst. P95 kurvan går som lägst till ca 0,5 m respektive 0,2 m ovan 
sänkningsgränsen utan respektive med råvattenuttag. 
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Figur 3-15. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, utan uttag av råvatten 

 
Figur 3-16. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, med uttag av råvatten 

Figur 3-17 visar statistik över månadsmedelflöde från Säven till nedströms vattendrag. 
Medellödet till nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över 
året. Fördelningen av flödesminskningen är relativt jämn över året. 
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Figur 3-15. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, utan uttag av råvatten 

 
Figur 3-16. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, med uttag av råvatten 

Figur 3-17 visar statistik över månadsmedelflöde från Säven till nedströms vattendrag. 
Medellödet till nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över 
året. Fördelningen av flödesminskningen är relativt jämn över året. 
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Figur 3-17. Statistik över simulerad tappning från Säven 

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att bruka Säven som dricksvattenkälla, men 
en regleringsprincip med mer vattenhushållning (det vill säga lägre minimitappning) skulle 
sannolikt behöva tillämpas. Det kan också värderas om en högre regleringshöjd skulle 
vara lämpligt för att ha mer marginal till sänkningsgränsen och kunna utjämna flöden 
ytterligare. 

Ett ändrat klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa 
ytterligare krav på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. I genomförda 
simuleringar erhålls liten marginal till sänkningsgränsen under sensommaren och hösten 
vilket gör sjön mindre tålig för sådana förändringar. Med hänsyn till klimatförändringar 
skulle därför en regleringsprincip med mer vattenhushållning behövas. 

3.5 Diskussion 
Genomförd utredning baseras på en relativt enkel regleringssimulering, med enbart en 
tappningskurva som beskriver hur regleringen ska vara. Vid fördjupad regleringsanalys 
som bör genomföras inför tillståndsprocess, rekommenderas att en mer genomarbetad 
regleringsstrategi tas fram med exempelvis börnivåkurvor, tappningsstrategier med 
anpassat flöde över året efter ekologi, med mera. Den genomförda utredningens 
regleringssimulering anses dock vara tillräckligt för att bedöma genomförbarheten av 
råvattenuttag från respektive sjö. 

Regleringssimuleringarna visar att det är möjligt att ta ut önskad råvattenmängd från alla 
sjöarna. Med ”möjligt” menas här att det fysiskt går att bortleda råvatten och hålla sjön 
inom definierade nivåer, förutsatt att den utvärderade regleringen tillämpas.  
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Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta: 

För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till 
nedströms vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt. 
Effekten av det minskade flödet minskar dock med avståndet från sjön då fler 
avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för naturmiljön beror på 
vilken fauna som finns längs vattendraget.  

Avrinningsområdet till Viskan i höjd med Nitta där det enligt uppgift finns kraftproducenter 
är ca 2,5 gånger avrinningsområdet till Tolken. Medelflödet i Viskan kommer därmed här 
minska med cirka 13%, och därtill eventuellt få något mindre utjämnat flöde. 

För Frisjön bedöms att den största osäkerheten och utmaningen är möjligheten att 
etablera en lägre minimitappning än vad som är definierat idag. Om vattendomen skulle 
omprövas kan miljöpåverkan vara en bidragande motivering till att sänka 
minimitappningen, då en sådan hög minimitappning är onaturlig. Dock kan eventuellt 
naturmiljön anpassat sig till en hög minimitappning vilket skulle göra det svårare att sänka 
den.  

Kraftproduktionen är ett starkt motstående intresse till att sänka minimitappningen, då 
kraftverkets turbiner är anpassade efter denna. Konsekvensen för produktionen skulle 
därför bli större än vad enbart råvattenuttaget leder till för minskat medelflöde ut från sjön. 
Kraftverket skulle bli stillastående under längre perioder, om inte nya turbiner installeras. 

För Säven bedöms att den största osäkerheten är nuvarande förhållanden och 
möjligheten att börja reglera sjön. Om exempelvis naturliga nivåvariationer är relativt små 
kan det vara svårt att etablera ett dämme och börja reglera sjön med en högre 
nivåvariation, men hänsyn till påverkan på boende och naturmiljö runt sjön. 

Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det 
intressant att först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i 
centrum vid en tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas 
ytterligare, då detta är ett starkt motstående intresse. Följande kompletterande 
utredningar föreslås: 

• Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms 
vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och 
påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder 

• Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och 
årsproduktion 

• Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön 
genom att studera driftdata 

 

I regleringssimuleringen har tillämpats ett fullt råvattenuttag om 370 l/s. Detta kan anses 
vara en konservativ bedömning då att ta ut allt råvatten från en sjö enbart aktuellt vid 
renovering av befintligt vattenverk samt vid ett eventuellt nödscenario. Övrig tid kommer 
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Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta: 

För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till 
nedströms vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt. 
Effekten av det minskade flödet minskar dock med avståndet från sjön då fler 
avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för naturmiljön beror på 
vilken fauna som finns längs vattendraget.  

Avrinningsområdet till Viskan i höjd med Nitta där det enligt uppgift finns kraftproducenter 
är ca 2,5 gånger avrinningsområdet till Tolken. Medelflödet i Viskan kommer därmed här 
minska med cirka 13%, och därtill eventuellt få något mindre utjämnat flöde. 

För Frisjön bedöms att den största osäkerheten och utmaningen är möjligheten att 
etablera en lägre minimitappning än vad som är definierat idag. Om vattendomen skulle 
omprövas kan miljöpåverkan vara en bidragande motivering till att sänka 
minimitappningen, då en sådan hög minimitappning är onaturlig. Dock kan eventuellt 
naturmiljön anpassat sig till en hög minimitappning vilket skulle göra det svårare att sänka 
den.  

Kraftproduktionen är ett starkt motstående intresse till att sänka minimitappningen, då 
kraftverkets turbiner är anpassade efter denna. Konsekvensen för produktionen skulle 
därför bli större än vad enbart råvattenuttaget leder till för minskat medelflöde ut från sjön. 
Kraftverket skulle bli stillastående under längre perioder, om inte nya turbiner installeras. 

För Säven bedöms att den största osäkerheten är nuvarande förhållanden och 
möjligheten att börja reglera sjön. Om exempelvis naturliga nivåvariationer är relativt små 
kan det vara svårt att etablera ett dämme och börja reglera sjön med en högre 
nivåvariation, men hänsyn till påverkan på boende och naturmiljö runt sjön. 

Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det 
intressant att först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i 
centrum vid en tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas 
ytterligare, då detta är ett starkt motstående intresse. Följande kompletterande 
utredningar föreslås: 

• Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms 
vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och 
påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder 

• Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och 
årsproduktion 

• Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön 
genom att studera driftdata 

 

I regleringssimuleringen har tillämpats ett fullt råvattenuttag om 370 l/s. Detta kan anses 
vara en konservativ bedömning då att ta ut allt råvatten från en sjö enbart aktuellt vid 
renovering av befintligt vattenverk samt vid ett eventuellt nödscenario. Övrig tid kommer 
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produktionen delas mellan vattentäkterna, och därmed kommer finnas mer volym i 
magasinen och påverkan på nedströms naturmiljö kan också minskas. När arbete med 
tillståndsprocess och miljökonsekvenser inleds bör därför regleringssimulering 
genomföras med både 50% och 100% av råvattenbehovet. 
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4 Bedömd råvattenkvalitet och processöversyn 
Analysen omfattar tre provtagningspunkter från respektive sjö. En översyn över 
placeringen av respektive undersökt provtagningspunkt i förhållande till Borås stad visas i 
Figur 4-1. 

   
Figur 4-1 Placering av respektive vattentäkt och provtagningspunkt i förhållande till Borås stad (blå fyrkant). 
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4.1 Råvattenintag från sjöar 
Råvattenkvaliteten i sjöar kan variera över året. Det har att göra med att sjöar kan lägga 
sig i lager och ”skiktas”, under sommar och vintermånaderna på grund av skillnaden i 
temperatur mellan olika lager i sjön. Ytvattenskiktet och bottenvattenskiktet kan under 
dessa tillfällen delas upp i två separata lager av ett mellanliggande språngskikt.  

Närvaron av ett språngskikt är positivt ur ett vattenkvalitetsperspektiv då algtillväxt under 
sommarmånaderna sker i sjöns ytskikt som därmed inte påverkar den underliggande 
vattenmassan. Det som kan vara negativt är om bottenskiktet inte har någon kontakt med 
atmosfären då riskerar syret i vattnet att ta slut om syret förbrukas av bottenlevande 
organismer. Detta kan orsaka reducerande förhållanden som kan leda till förhöjda halter 
av bland annat mangan och ammonium. 

Ett ytvatten som lämpar sig väl för dricksvattenförsörjning är ett råvatten som: 

• Har ett språngskikt under sommarmånaderna. 

• Har en temperaturprofil som möjliggör uttag av vatten med en temperatur under 
12oC året runt. 

• Har en råvattenkvalitet som kräver få beredningssteg, med lågt behov av 
tillsatskemikalier vilket även minimerar bildandet av avfalls- och slammängder.  

4.2 Dataunderlag som analyseras 
Data som har sammanställts och analyserats inkluderar; 

• Provtagningar under perioden 1999 - 2003 (20 st provtagningstillfällen i punkt 
T3).  

• Utökade provtagningar i Tolkens utlopp under perioden 1999 – 2003. 

• Provtagningar i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av COWI under 2015 (8 st 
provtagningstillfällen i alla nio studerade punkter) 

• Utökade provtagningar på utloppen från Frisjön, Säven och Tolken gjorda av 
COWI vid två tillfällen under 2015 

• Provtagning i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av SWECO vintern 2019/2020 (i 
punkterna F1, S2 och T3) 

Råvattenprovtagningar skedde på tre olika djup på respektive provtagningspunkt:  

• Ytan, minus 2 m 

• Språngskikt, minus 2 m (om språngskiktet fanns) 

• Botten, plus 2 m 
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4.3 Önskvärd råvattenkvalitet  
Vid beredningen av dricksvattnet önskas ett råvatten som förenklat uttryckt ska vara 
enkelt att bereda till ett godkänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 
2017:2. Som att råvattnet har låg påverkan av mikrobiologiska parametrar (särskilt 
patogener), det kräver få beredningssteg och har lågt behov av tillsatsvaror för att bl.a. 
minimera uppkommen slammängd. Råvattnet ska också vara kemiskt stabilt och ska 
hålla en god temperatur. Något förenklat kan utvärderade parametrar beskrivas enligt de 
kategorier som presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Beskrivning av undersökta parametrar för att utvärdera lämplighet som råvattenuttagspunkt. 

Mikrobiologi Man vill ha ett råvatten som är fritt från organismer som indikerar 
fekal påverkan, såsom Presumtiva Clostridium Perfingens och 
Intestinala Enterokocker. 

Djup och 
temperatur 

Man vill ha ett djup som möjliggör att ett språngskikt bildas under 
sommarmånaden där vattenmagasinet under språngskiktet är 
tillräckligt stort. Råvattentemperaturen kan inte påverkas i någon 
betydande utsträckning i beredningsprocessen varför man 
eftersträvar ett uttag av vatten som har en temperatur under 12 
grader under årets samtliga månader.  

Batymetriska 
förhållanden 

Med batymetriska förhållanden avses bottenytans utformning under 
vatten. Man vill undvika att råvattenintaget befinner sig i ett 
vattenmagasin vars volym under språngskiktet är för liten för att 
tillse råvattenbehovet över en längre tid.  

Organiska 
föreningar, färg 
och aluminium 

Dricksvattnet behöver ha mycket låga halter organiska föreningar 
för att undvika risker att skapa mikrobiologisk tillväxt på 
ledningsnätet. Man vill därför hitta ett råvatten med låga halter 
organiskt material (NOM). Stora mängder NOM kräver bl.a. hög 
åtgång av fällningskemikalier som även ger upphov till en större 
mängd slam som måste tas omhand. I beredningsprocessen 
använder man ofta aluminiumbaserade fällningskemikalier. Därför 
önskar man låga aluminiumhalter i råvattnet för att inte överskrida 
gällande riktlinjer för utgående vatten efter processen.  

Alkalisering Alkalisering innebär att skapa ett kemiskt stabilt vatten som kan 
motstå pH-förändringar för att inte riskera att dricksvattnet påverkar 
(reagerar med) ledningsnätet (exempelvis genom korrosion på 
betong). Man studerar då främst hårdheten (kalciumhalten), 
alkaliniteten och pH. 

Övriga kemiska 
parametrar 

Förutom ovan nämnda parametrar finns det ytterligare ett antal 
parametrar som i de fall de överstiger gällande riktvärden kräver 
beredning, såsom exempelvis höga järn- och manganhalter. 
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4.3 Önskvärd råvattenkvalitet  
Vid beredningen av dricksvattnet önskas ett råvatten som förenklat uttryckt ska vara 
enkelt att bereda till ett godkänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 
2017:2. Som att råvattnet har låg påverkan av mikrobiologiska parametrar (särskilt 
patogener), det kräver få beredningssteg och har lågt behov av tillsatsvaror för att bl.a. 
minimera uppkommen slammängd. Råvattnet ska också vara kemiskt stabilt och ska 
hålla en god temperatur. Något förenklat kan utvärderade parametrar beskrivas enligt de 
kategorier som presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Beskrivning av undersökta parametrar för att utvärdera lämplighet som råvattenuttagspunkt. 

Mikrobiologi Man vill ha ett råvatten som är fritt från organismer som indikerar 
fekal påverkan, såsom Presumtiva Clostridium Perfingens och 
Intestinala Enterokocker. 

Djup och 
temperatur 

Man vill ha ett djup som möjliggör att ett språngskikt bildas under 
sommarmånaden där vattenmagasinet under språngskiktet är 
tillräckligt stort. Råvattentemperaturen kan inte påverkas i någon 
betydande utsträckning i beredningsprocessen varför man 
eftersträvar ett uttag av vatten som har en temperatur under 12 
grader under årets samtliga månader.  

Batymetriska 
förhållanden 

Med batymetriska förhållanden avses bottenytans utformning under 
vatten. Man vill undvika att råvattenintaget befinner sig i ett 
vattenmagasin vars volym under språngskiktet är för liten för att 
tillse råvattenbehovet över en längre tid.  

Organiska 
föreningar, färg 
och aluminium 

Dricksvattnet behöver ha mycket låga halter organiska föreningar 
för att undvika risker att skapa mikrobiologisk tillväxt på 
ledningsnätet. Man vill därför hitta ett råvatten med låga halter 
organiskt material (NOM). Stora mängder NOM kräver bl.a. hög 
åtgång av fällningskemikalier som även ger upphov till en större 
mängd slam som måste tas omhand. I beredningsprocessen 
använder man ofta aluminiumbaserade fällningskemikalier. Därför 
önskar man låga aluminiumhalter i råvattnet för att inte överskrida 
gällande riktlinjer för utgående vatten efter processen.  

Alkalisering Alkalisering innebär att skapa ett kemiskt stabilt vatten som kan 
motstå pH-förändringar för att inte riskera att dricksvattnet påverkar 
(reagerar med) ledningsnätet (exempelvis genom korrosion på 
betong). Man studerar då främst hårdheten (kalciumhalten), 
alkaliniteten och pH. 

Övriga kemiska 
parametrar 

Förutom ovan nämnda parametrar finns det ytterligare ett antal 
parametrar som i de fall de överstiger gällande riktvärden kräver 
beredning, såsom exempelvis höga järn- och manganhalter. 
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4.4 Analys av råvatten 
En övergripande analys görs av medelvärden år 2015 för respektive punkt och sjö för att 
ge en generell bild av vattenförekomsterna och eventuella skillnader mellan 
provtagningspunkterna inom sjöarna, se Bilaga 1.  

Temperaturprofilsmätningar tagna under år 2015 studeras för att tillse att det möjliggörs 
ett råvattenuttag understigande 12oC, se Bilaga 2. 

Ett resonemang förs kring de batymetriska förhållandena vid respektive 
provtagningspunkt. Som underlag har använts de kartor som fanns presenterade i 
COWIs råvattenrapport4 vilka noterats vara är grova och redovisas i Bilaga 3 (kartor 
tagna från COWIs rapport). 

En översyn av noterade maxvärden år 2015 ges i Bilaga 4. För utvalda parametrar som 
kan ha sin grund i snabba förlopp med en förväntad stor variation görs en tidsserieanalys 
över de tre olika djupen, se Bilaga 5. Parametrar som analyseras är: 

• Presumtiva Clostridium Perfingens 

• Intestinala Enterokocker 

• Turbiditet (kan påvisa t.ex. algförekomst) 

• Mangan (risk för förhöjda halter i bottenskikt på grund av reducerande 
förhållanden) 

• Aluminium  

• Ammonium 

Resultat från den utökade provtagningen på utloppen från respektive sjö under 2015 
diskuteras i ett delkapitel längre fram i rapporten.  

Historiska data från Tolken redovisas. Tolken har tidigare provtagits under ett antal 
tillfällen under perioden 1999 - 2003. Provtagningarna vid T3 presenteras fördelade på de 
månader de var utförda för parametrarna COD-Mn, färg, mangan, ammonium och 
turbiditet i Bilaga 6. Även resultat från den utökade provtagningen vid Tolkens utlopp 
under provtagningsperioden diskuteras. 

Efter redovisningen presenteras resultaten från de kompletterande provtagningarna 
under 2019/2020 för samtliga tre sjöar inkluderande genomförda SUVA-analyser. Utvalda 
resultat från provtagningen i Frisjön, Säven och Tolken presenteras i Bilaga 7. 

  

 
4 COWI, 2016, ”Redovisning av råvattenprovtagning i Frisjön, Säven, Tolken och Åsunden under 
2015”, projektnummer: A064561 
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4.5 Medelvärdesanalys över data från år 2015 

4.5.1 Frisjön 

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna varandra ur ett kemiskt perspektiv. Sjön har 
låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~9 mg/l), färg 
(~70 mg/l Pt), järn (~0,3 mg/l), mangan (~0,05 mg/l) och aluminium (~0,08 mg/l). Den 
skillnad som noteras är en något högre indikation av fekal påverkan i punkt F2. 

4.5.2 Säven  

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv. 
Sjön har låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~10 
mg/l), Färg (~70 mg/l Pt), järn (~0,2 mg/l) och aluminium (~0,09 mg/l). Den skillnad som 
noteras mellan punkterna är en högre halt av mangan i punkt S2. 

4.5.3 Tolken 

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv, 
dock att man kan notera en betydligt högre grad av reducerande förhållanden i 
bottenskiktet i T3 under sommarmånaderna vilket leder till förhöjda mangan och 
ammoniumhalter. Sjön har en relativt god alkalinitet (~22 mg HCO3-/l) och kalciumhalt (~8 
mg/l) och relativt låga COD-Mn (~4 mg/l) och Färg (~20 mg/l Pt). Förekomsten av järn 
och aluminium är indikerat låga. 

4.6 Temperaturprofil 
De punkterna i respektive sjö om uppfyller villkoret om vattentemperatur understigande 
12 °C under årets samtliga månader redovisas i Tabell 4-2 tillsammans med ungefärligt 
totaldjup vid provtagningspunkterna.  

• De punkter som inte uppfyller temperaturkravet studeras inte närmare i de 
efterföljande analyserna.  

Tabell 4-2.Ungefärligt djup och villkorsuppfyllelse rörande temperatur för provtagna punkter 

Punkt Ungefärligt djup Håller temperaturen 
<12 °C? 

Noteras språngskikt juni-
september? 

F1 32 m Ja Ja 
F2 24 m Ja Ja 
F3 14 m Nej - 
S1 25 m Nej - 
S2 33 m Ja Ja 
S3 32 m Ja Ja 
T3 23 m Ja Nej, inte under september 
T5 17 m Nej - 
T6 16 m Nej - 
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Generellt liknar de olika råvattenpunkterna varandra ur ett kemiskt perspektiv. Sjön har 
låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~9 mg/l), färg 
(~70 mg/l Pt), järn (~0,3 mg/l), mangan (~0,05 mg/l) och aluminium (~0,08 mg/l). Den 
skillnad som noteras är en något högre indikation av fekal påverkan i punkt F2. 

4.5.2 Säven  

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv. 
Sjön har låg alkalinitet (~9 mg HCO3-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~10 
mg/l), Färg (~70 mg/l Pt), järn (~0,2 mg/l) och aluminium (~0,09 mg/l). Den skillnad som 
noteras mellan punkterna är en högre halt av mangan i punkt S2. 

4.5.3 Tolken 

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv, 
dock att man kan notera en betydligt högre grad av reducerande förhållanden i 
bottenskiktet i T3 under sommarmånaderna vilket leder till förhöjda mangan och 
ammoniumhalter. Sjön har en relativt god alkalinitet (~22 mg HCO3-/l) och kalciumhalt (~8 
mg/l) och relativt låga COD-Mn (~4 mg/l) och Färg (~20 mg/l Pt). Förekomsten av järn 
och aluminium är indikerat låga. 

4.6 Temperaturprofil 
De punkterna i respektive sjö om uppfyller villkoret om vattentemperatur understigande 
12 °C under årets samtliga månader redovisas i Tabell 4-2 tillsammans med ungefärligt 
totaldjup vid provtagningspunkterna.  

• De punkter som inte uppfyller temperaturkravet studeras inte närmare i de 
efterföljande analyserna.  

Tabell 4-2.Ungefärligt djup och villkorsuppfyllelse rörande temperatur för provtagna punkter 

Punkt Ungefärligt djup Håller temperaturen 
<12 °C? 

Noteras språngskikt juni-
september? 

F1 32 m Ja Ja 
F2 24 m Ja Ja 
F3 14 m Nej - 
S1 25 m Nej - 
S2 33 m Ja Ja 
S3 32 m Ja Ja 
T3 23 m Ja Nej, inte under september 
T5 17 m Nej - 
T6 16 m Nej - 
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4.7 Batymetriska förhållanden 
Kunskapen kring batymetrin (bottenytans form) i sjöarna är begränsad och en mycket 
grov översyn av förutsättningarna har genomförts. För att ligga under det noterade 
språngskiktet vid provtagningen år 2015 bedömdes att ett råvattenuttag kring 15 m ofta 
behövde göras. Det kan konstateras att de batymetriska förhållandena skiljer sig betydligt 
mellan de olika punkterna. Slutsatserna rörande förutsättningar för ett ihållande 
råvattenuttag under språngskikt är som följer: 

• F1 har Svårbedömda förutsättningar. 

• F2 har Mycket tveksamma förutsättningar 

• S2 har Bedömt goda förutsättningar 

• S3 har Mycket tveksamma förutsättningar 

• T3 har Svårbedömda förutsättningar 

För en bättre bedömning behöver fortsatta temperaturmätningar genomföras samtidigt 
som en kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre 
underlag om bottenförhållandena. 

4.8 Maxhalter och tidsserieanalys 
En studie av maxhalterna och tidsseriedata, för punkter som uppfyller temperaturkravet, 
visar att: 

• Indikation av fekal påverkan förekommer i samtliga punkter, punkt F2 i Frisjön 
verkar ha relativt sett störst påverkan. 

• Samtliga punkter indikerar syrefria förhållanden i bottenskiktet under 
sommarmånaderna (dock enbart marginellt i S3). Störst påverkan noteras i T3 
där manganhalterna blir mycket höga under sommarmånaderna och även halten 
av ammonium ökar. Det är dock inte fastställt huruvida dessa förhöjda halter 
härör från suspenderade partiklar vilket även skulle kunna vara orsaken till de 
förhöjda halterna. 

• Även turbiditeten ökar i T3 under sommarmånaderna, det är inte fastställt varför 
denna effekt uppstår. 

• Aluminiumhalterna kan konstaterats vara höga i Frisjön respektive Säven men 
noteras inte högt i Tolken. Det är inte fastställt huruvida aluminiumet förekommer 
som lösa joner eller partikulärt. 

Skulle dålig vattenkvalitet uppkomma i bottenskiktet föreslås uttag av vatten högre upp i 
vattenkolumnen, detta medför dock ökad risk för intag av alger samt högre temperatur på 
vattnet. Skulle mangan- och aluminiumet vara partikulärt bundna eller bundna i 
humussyror som kan flockas kan de tänkas avskiljas i en fällnings- och filtreringsprocess. 
För att studera detta föreslås att man i en eventuellt fördjupad studie genomför 
fällningsförsök och ser om ämnena är avskiljningsbara och/eller tar filtrerade prover på 
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aluminium och mangan när man har höga halter av respektive parameter (vid filtrerade 
prover avskiljs dock inte humussyror). 

4.9 Utökad provtagning på utloppen vid respektive sjö 
Utloppen från respektive sjö provtogs totalt två gånger, i juni och oktober 2015, med ett 
utökat provtagningsprogram i samband med COWIs undersökningar. Det utökade 
provtagningsprogrammet innefattar substanser som inte förväntas i ett naturligt vatten 
såsom bly, glyfosat, tetrakloreten etc. Från provtagningen hittades inga indikationer på att 
ytterligare ämnen, utöver de normalt undersökta, utgjorde ett problem för ett eventuellt 
råvattenuttag i sjöarna.  

Det noteras att PFAS och PFOS inte ingick i det utökade provtagningsprogrammet vilket 
bör kompletteras i nästa steg. 

4.10 Råvattendata från Tolken under 1999 - 2003 
De historiska data över vattenkvaliteten i T3 stämmer relativt väl med vad som visades 
vid provtagningen under 2015. Man kan dock notera att ammoniumhalterna i botten var 
lägre under perioden 1999 - 2003. 

Det skedde även en utökad provtagning på utloppet från Tolken vid 9 tillfällen under 
perioden. Förutom två prover av aluminium och mangan som bedöms vara inskriva med 
fel enhet (redovisar 23-39 mg/l mangan och 13-16 mg/l aluminium) så noteras att: 

• Blyhalten i ett prov 1999-11-29 översteg gällande gränsvärde med en halt 
motsvarande 55 µg/l (gränsvärdet är 10 µg/l) 

• Ett prov 2002-11-20 visade på halt av DNOC5 motsvarande 0,085 µg/l som låg 
nära, men under, gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel (0,1 µg/l). 

Det noteras att inga kadmiumhalter överstiger gränsvärde enligt LIVSFS 2017:2 vid något 
tillfälle, men är förhöjt i ett prov i samband med att den höga blyhalten uppmättes (provet 
visade 0,32 µg/l och gränsvärdet är 5 µg/l).  

Man skall i bedömningen av provsvaren notera att de utökade proverna är tagna i 
utloppet från Tolken och inte i det föreslagna råvattenintaget, att dessa prover är gamla 
(ca 20 år) samt att det kan vara missvisande att jämföra resultaten mot vad som 
uppmätts i övriga sjöar då provtagningsperioden är begränsad till år 2015. 

4.11 SUVA-analyser och kompletterande provtagningar under 2019/2020 
Under vintern 2019/2020 utfördes kompletterande provtagning av punkt F1 i Frisjön, S2 i 
Säven och T3 i Tolken och för att samla in underlag till en SUVA-analys (Specifik UV 
Absorbans). Dahlberg m.fl.6 beskriver SUVA-analysmetoden enligt: 

 
5 En pesticid (bekämpningsmedel) 
6 Svenskt Vattens rapport 2009-10 (2009) 
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aluminium och mangan när man har höga halter av respektive parameter (vid filtrerade 
prover avskiljs dock inte humussyror). 

4.9 Utökad provtagning på utloppen vid respektive sjö 
Utloppen från respektive sjö provtogs totalt två gånger, i juni och oktober 2015, med ett 
utökat provtagningsprogram i samband med COWIs undersökningar. Det utökade 
provtagningsprogrammet innefattar substanser som inte förväntas i ett naturligt vatten 
såsom bly, glyfosat, tetrakloreten etc. Från provtagningen hittades inga indikationer på att 
ytterligare ämnen, utöver de normalt undersökta, utgjorde ett problem för ett eventuellt 
råvattenuttag i sjöarna.  

Det noteras att PFAS och PFOS inte ingick i det utökade provtagningsprogrammet vilket 
bör kompletteras i nästa steg. 

4.10 Råvattendata från Tolken under 1999 - 2003 
De historiska data över vattenkvaliteten i T3 stämmer relativt väl med vad som visades 
vid provtagningen under 2015. Man kan dock notera att ammoniumhalterna i botten var 
lägre under perioden 1999 - 2003. 

Det skedde även en utökad provtagning på utloppet från Tolken vid 9 tillfällen under 
perioden. Förutom två prover av aluminium och mangan som bedöms vara inskriva med 
fel enhet (redovisar 23-39 mg/l mangan och 13-16 mg/l aluminium) så noteras att: 

• Blyhalten i ett prov 1999-11-29 översteg gällande gränsvärde med en halt 
motsvarande 55 µg/l (gränsvärdet är 10 µg/l) 

• Ett prov 2002-11-20 visade på halt av DNOC5 motsvarande 0,085 µg/l som låg 
nära, men under, gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel (0,1 µg/l). 

Det noteras att inga kadmiumhalter överstiger gränsvärde enligt LIVSFS 2017:2 vid något 
tillfälle, men är förhöjt i ett prov i samband med att den höga blyhalten uppmättes (provet 
visade 0,32 µg/l och gränsvärdet är 5 µg/l).  

Man skall i bedömningen av provsvaren notera att de utökade proverna är tagna i 
utloppet från Tolken och inte i det föreslagna råvattenintaget, att dessa prover är gamla 
(ca 20 år) samt att det kan vara missvisande att jämföra resultaten mot vad som 
uppmätts i övriga sjöar då provtagningsperioden är begränsad till år 2015. 

4.11 SUVA-analyser och kompletterande provtagningar under 2019/2020 
Under vintern 2019/2020 utfördes kompletterande provtagning av punkt F1 i Frisjön, S2 i 
Säven och T3 i Tolken och för att samla in underlag till en SUVA-analys (Specifik UV 
Absorbans). Dahlberg m.fl.6 beskriver SUVA-analysmetoden enligt: 

 
5 En pesticid (bekämpningsmedel) 
6 Svenskt Vattens rapport 2009-10 (2009) 
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SUVA beräknas genom att dividera UV absorbansen vid 254 nm med DOC-halten (l mg–1 
m–1). Innebörden av detta mått är att ett högre värde betyder ett större innehåll av 
aromatiska föreningar och vice versa.  

Om SUVA är mindre än 3 så indikerar det icke humöst och hydrofilt material med låg 
molekylvikt, vilket i sin tur kan indikera på ett svårfällt vatten. En kvot högre än 4 indikerar 
innehåll av hydrofoba och aromatiska NOM-fraktioner med hög molekylvikt, det vill säga 
mer lättfällt vatten. 

Analyserna genomfördes av Borås Energi och Miljö på de tre studerade djupen samt 
utloppen från respektive sjö (FU, SU respektive TU). Ofiltrerade och filtrerade prov 
analyserades för Tolken och Säven, dock genomfördes analyserna enbart för ofiltrerade 
prov från Frisjön). Resultaten från analyserna redovisas i Tabell 4-3. Från resultaten 
noteras att det inte förekommer någon större skillnad över djupen vilket är förklarligt då 
ingen temperaturskiktning noterades i sjöarna vid provtagningstillfället. Man kan notera 
att SUVA-resultaten från punkt T3 i Tolken visar att de organiska föreningarna är relativt 
fällbara. Resultaten från Frisjön är svårare att tolka, man kan dock konstatera att SUVA 
på de ofiltrerade proverna indikerar att vattnet är över riktvärdet på 4 vilket indikerar 
lättfälldhet. Resultaten från Säven kan jämföras med de från Frisjön och indikerar 
lättfälldhet. 

 
Tabell 4-3. Resultatet från genomförda SUVA-analyser. 

Provpunkt Datum DOC UVA254 UVA254 SUVA 

      ofilt.  filt. 0,45 µm   

    (mg/l) (cm-1) (cm-1) (m-1/(mg/l)) 

Tolken, T3 botten+2m 2019-12-18 4,3 0,170 0,164 3,8 

Tolken, T3 mitten 2019-12-18 4,0 0,171 0,164 4,1 

Tolken, T3 yta-2m 2019-12-18 4,0 0,170 0,163 4,1 

Tolken, TU 2019-12-18 4,3 0,166 0,160 3,7 

Frisjön, F1 botten+2m 2020-01-08 13 0,583   4,2 

Frisjön, F1 mitten 2020-01-08 13 0,578   4,4 

Frisjön, F1 yta-2m 2020-01-08 13 0,582   4,5 

Frisjön, FU 2020-01-08 13 0,590   4,5 

Säven, S2 botten+2m 2020-02-20 11 0,548 0,521 4,7 

Säven, S2 mitten 2020-02-20 11 0,573 0,516 4,7 

Säven, S2 yta-2m 2020-02-20 10 0,562 0,519 5,2 

Säven, SU 2020-02-20 11 0,554 0,493 4,5 
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Från den genomförda provtagningen kan även noteras mycket höga färgtal och 
aluminium i Frisjön (120 mg/l Pt respektive 0,12 mg/l) och i Säven (90 mg/l Pt respektive 
0,16 mg/l). Noterbart är även den extremt höga förekomsten av Presumtiva Clostridium 
Perfingens i bottenskiktet på Säven (>100 cfu/100 ml) där även Intestinala Enterokocker 
påvisades (4 cfu/100 ml). 

4.12 Slutsats avseende råvattenkvalitet 
En sammanställning av förutsättningarna för ett råvattenuttag från de studerade 
punkterna fördelat över de studerade kategorierna presenteras i Tabell 4-4, punkter som 
tidigare betraktas som olämpliga p.g.a. temperatur har utelämnas ur tabellen (F3, S1, T5 
och T6, se Tabell 4-2). 

 
Tabell 4-4. Bedömda förutsättningar för råvattenuttag baserat på respektive studerad kategori 

Provtagningspunkt F1 F2 S2 S3 T3 

Mikrobiologi Medel Medel Medel Medel Medel 

Djup och temperatur Goda Goda Goda Goda Medel 

Batymetriska förhållanden Svårbedömda Dåliga Goda Dåliga Svårbedömda 

Organiska föreningar, färg 
och aluminium 

Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Goda 

Alkalisering Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Medel 

Övriga kemiska parametrar Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Medel 

 

Av alla studerade punkter har F1, S2 och T3 bedömts som de bästa punkterna för ett 
råvattenuttag i respektive sjö. Rangordningen mellan punkterna är dock svårare att 
genomföra då de skiljer sig från varandra på olika sätt: 

• I F1 är det svårbedömt hur mycket vatten som kommer finnas tillgängligt under 
språngskiktet under sommarmånaderna, det noterades även höga färgtal under 
vinterprovtagningen. Aluminiumhalterna är höga (men lägre än i Säven) och det 
är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process utan 
genomförande av fällningsförsök. 

• I S2 har man noterat de högsta aluminiumhalterna under vinterprovtagningen och 
det är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process 
utan genomförande av fällningsförsök. Den noterade höga förekomsten av 
Presumtiva Clostridium Perfingens som noterades i bottenskiktet behöver även 
följas upp.    
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råvattenuttag i respektive sjö. Rangordningen mellan punkterna är dock svårare att 
genomföra då de skiljer sig från varandra på olika sätt: 

• I F1 är det svårbedömt hur mycket vatten som kommer finnas tillgängligt under 
språngskiktet under sommarmånaderna, det noterades även höga färgtal under 
vinterprovtagningen. Aluminiumhalterna är höga (men lägre än i Säven) och det 
är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process utan 
genomförande av fällningsförsök. 

• I S2 har man noterat de högsta aluminiumhalterna under vinterprovtagningen och 
det är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process 
utan genomförande av fällningsförsök. Den noterade höga förekomsten av 
Presumtiva Clostridium Perfingens som noterades i bottenskiktet behöver även 
följas upp.    
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• I T3 kan det göras troligt att man under sommarmånaderna tar in ett råvatten 
som överstiger den rekommenderade temperaturen motsvarande 12 grader, det 
noteras även att man inte har något tydligt språngskikt i de övre vattenlagren 
under september månad. Givet att det inte noterades något språngskikt i 
september gör det även svårbedömt att säga något om de batymetriska 
förutsättningarna då ”språngskikts-säsongen” är kortare. 

Rangordning mellan de tre punkterna är som beskrivits ovan svår att göra. Samtliga tre 
punkter bedöms som möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är 
avskiljningsbarheten hos aluminium och mangan och risken för intag av alger om man 
förbrukar vattenmagasinet under språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt 
under säsongen och vattenvolymen omblandas). Om det av verksamhetsutövaren 
bedöms som överkomligt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd 
temperatur över 12oC bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, 
under förutsättning att eventuell alg-problematik är hanterbar vilket bör kartläggas genom 
en algkarakterisering under algblomningsperioden. T3 kan även göras än mer tilltalande 
om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas. 

4.13 Genomlysning COWIs tidigare processförslag  
COWI har i en tidigare vattenverksutredning7 gett förslag på en processdesign på 
beredning av dricksvatten från endera av de studerade vattentäkterna, denna visas i 
Figur 4-2. Processen föreslås bestå av beredningsstegen: 

1. Grovrening 

2. Alkalisering och kemisk fällning bestående av koldioxid, kalciumkarbonatdosering 
i form av slurry, aluminiumsulfat samt lut 

3. Sedimentering av bildade flockar i en bassäng alternativt lamellseparator (även 
flotation nämns men bedömdes som energikrävande). 

4. Adsorptionsfilter i form av kolfilter 

5. Ultrafilter 

6. UV-ljus  

7. pH-justering i form av lutdosering 

8. Lågreservoar 

9. Kloramindosering 

 
7 COWI, 2018, ”Utredning Vattenverk”, projektnummer: A114599 
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Figur 4-2. Blockschema över COWIs föreslagna beredningsprocess (från COWI 2018) 

Processen bedöms av Sweco som robust med många beredningssteg och det görs troligt 
att föreslagen process kan bereda vattnet i samtliga studerade sjöar i tillräcklig 
utsträckning. Processen bedöms dock behöva kompletteras i slutalkaliseringen med 
koldioxid för att tillse att önskvärd alkalinitet kan nås i samtliga fall. 

Andra alternativa processlösningar bedöms finnas främst för råvattnet från Tolken. Man 
skulle kunna tänka sig en process bestående av grovfiltrering, alkalisering, biofiltrering för 
manganavskiljning, direktfällning på UF, UV och slutalkalisering innan lågreservoar. En 
negativ aspekt med en sådan alternativ process är att man inte får lika hög mikrobiologisk 
barriärverkan då man tar bort ett partikelseparerande steg. Om processen kan uppnå 
tillräcklig mikrobiologisk barriärverkan behöver studeras närmare t.ex. genom en 
kvantitativ mikrobiell riskanalys (QMRA). De stora fördelarna är förväntat lägre 
investeringskostnader, mindre åtgång av fällningskemikalie med påföljande mindre 
slammängder. 
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4.14 Förväntade driftkostnader 
Dricksvattenproduktionen skall motsvara ca 30 000 m3/dag år 2050 vilket är 
utgångspunkten för analysen. Ett krav är att det framtida behandlade råvattnet skall ha en 
hårdhet motsvarade 2,48 °dH, 60 mg HCO3-/l och pH 8,4. Ett önskemål från BEM har varit 
att använda kemikalier skall motsvara de som används vid Sjöbo VV idag. Av den 
anledningen är driftkostnaderna beräknade på andra kemikalier än de som föreslogs i 
COWIs tidigare utredning. Det bör noteras att val av stark syra som saltsyra eller 
svavelsyra i slutändan föreslås göras beroende på vilken tvättkemikalie som krävs för 
membranrengöringen. 

Det bör vidare noteras att föreliggande kalkyl är en grov bedömning givet att processen 
och vattenverket inte har detaljutformats, detta gäller särskilt beräkningen för behovet av 
utbyte av membranelement och kostnaderna för detta. 

Beräknade mängder av tillsatsvaror och bedömda årskostnader för dessa (även 
benämnda ”kemikaliekostnader”) presenteras i Tabell 4-5 och Tabell 4-6. Notera att 
beräknade mängder, förutom för Ekoflock 90, avser ren produkt (100% koncentration), 
och att varor ofta levereras i utspädd form. För tvättning av UF-anläggningen har det 
antagits att natriumhypoklorit, lut och svavelsyra nyttjas. Transportkostnaderna bedöms 
ingå i ansatta kilopris. Det utesluts inte att lut kan behövas i perioder på året då pH på 
råvattnet är lägre. 

Tabell 4-5. Bedömd åtgång för tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier enligt 
önskemål från BEM 

Sjö  Frisjön Säven Tolken 
Ekoflock90 ton/år 730 710 340 
Vattenglas ton/år 40 40 20 
Kalciumklorid ton/år 330 330 210 
Lut ton/år 30 30 30 
Soda ton/år 910 930 680 
Saltsyra ton/år 20 40 90 
Natriumhypoklorit ton/år 80 80 80 
Svavelsyra ton/år 30 30 30 
Citronsyra ton/år 0,1 0,1 0,1 
Ammoniumsulfat ton/år 3 3 3 
Utbyte UV - Bedömt Bedömt Bedömt 
Ultrafilter, membranbyte st. membran/år 35 35 35 

 
8 Nivån har valts för att matcha förväntad hårdhet på vattnet från Sjöbo samt att det är den övre 
gränsen för mängdtillsättning av kalciumklorid i Frisjön och Säven. 
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Tabell 4-6. Bedömda årskostnader av tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier 
enligt önskemål från BEM 

Sjö  Frisjön Säven Tolken 

Ekoflock90 tkr/år 1 700 1 600 800 

Vattenglas tkr/år 230 220 110 

Kalciumklorid tkr/år 1 920 1 920 1 240 

Lut tkr/år 0 0 0 

Soda tkr/år 3 200 3 200 2 400 

Saltsyra tkr/år 80 200 420 

Natriumhypoklorit tkr/år 320 320 320 

Svavelsyra tkr/år 50 50 50 

Citronsyra tkr/år 4 4 4 

Ammoniumsulfat tkr/år 50 50 50 

Utbyte UV tkr/år 400 400 400 

Ultrafilter, membranbyte tkr/år 400 400 400 

Summa tkr/år 8 400 8 400 6 200 
 

Beräknad energiförbrukning och energikostnad redovisas i Tabell 4-7, behovet av 
allmänkraft har beräknats utifrån schablon på 30 W/m2 och en antagen 
anläggningsstorlek motsvarande 4 500 m2. Beräkningen baseras på att inkommande 
tryck är tillräckligt för att ta sig igenom fällningssteget och kolfiltret som är antagna som 
markbelagda anläggningar.  

Tabell 4-7. Bedömd energiförbrukning och energikostnader för COWIs föreslagna process 

 Enhet Frisjön Säven Tolken 

Råvatten till kolfilter MWh/år 0 0 0 
Energiförluster membran MWh/år 550 550 550 
Energibehov UV MWh/år 40 40 40 
Övrig elförbrukning (VVS etc.) MWh/år 1 200 1 200 1 200 
Kostnad per kWh kr/kWh 1 1 1 
Energikostnad tkr/år 1 800 1 800 1 800 
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Utöver kostnadsberäkningar för tillsatsvaror och energianvändning görs även en grov 
analys av övriga kostnader. Dessa beskrivs i Tabell 4-8 och redovisas tillsammans med 
kemikalie- och energikostnaden i Tabell 4-9. 
. 
 
Tabell 4-8. Bedömning av driftkostnader utöver kostnader för tillsatsvaror och energikostnader.  

Kostnadspost Beskrivning Kommentar 
Personal Personal, exklusive 

maskinpersonal för 
underhåll 

Befintliga personalkostnader från Borås 
Energi och Miljö nyttjas. 

Reaktivering Kostnader för 
reaktivering av det 
aktiva kolet i kolfiltret. 

Antaget en reaktivering vart 4:e år, med 
grovt uppskattad filtervolym och antagen 
reaktiveringskostnad motsvarande 4 000 
kr/m3. 

Slamhantering Kostnader för hantering 
av slam från den 
kemiska fällningen 

Antaget en TS halt motsvarande 15% och 
en hanteringskostnad på 350 kr/ton 

Övrigt Kostnader för 
labbprover, utbildning av 
personal etc. 

Grovt uppskattat 

 
 
Tabell 4-9. Beräknade driftkostnader 

Kostnadspost Enhet Frisjön Säven Tolken 
Kemikalier/tillsatsvaror tkr/år 8 400 8 400 6 200 
Energi tkr/år 1 800 1 800 1 800 
Personal tkr/år 6 000 6 000 6 000 
Reaktivering tkr/år 300 300 300 
Slamhantering tkr/år 600 600 300 
Övrigt tkr/år 300 300 300 
Summa tkr/år 17 400 17 400 14 900 
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5 Bedömd ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 
Lämplig ledningsdragning för de tre alternativen har studerats översiktligt och presenteras 
i följande avsnitt. De slutsatser gällande genomförbarhet och rangordning mellan 
alternativen som COWI har tagit fram bedöms som rimliga. Sett till hydraulik och 
investerings- och driftkostnader för råvattenledningarna är Säven det klart bästa 
alternativet. 

5.1 Ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 
Ledningsdragningarna har studerats med utgångspunkt från de rekommenderade 
intagspunkterna. För alternativ Tolken och Frisjön förutsätts att ledningarna ansluts till 
befintligt system vid Druvefors i centrala Borås. För alternativ Säven antas att ledningen 
ansluts till det befintliga systemet nära det befintliga vattenverket i Sjöbo. 

Råvattenbehovet är cirka 375 l/s där 350 l/s utgörs av vattenförbrukning i Borås och 25 l/s 
utgörs av förluster i vattenverket. Lämplig ledningsdimension för 375 l/s bedöms till 
PE800/705 mm SDR 17 på sträckan med lägre vattentryck. Tryckklass SDR11 förläggs 
på sträckor med högt vattentryck, exempelvis på nedströmssidan av höjdpartier. Lägre 
dimensioner än PE800 ger vattenhastigheter väsentligt högre än 1 m/s vid det 
dimensionerande flödet vilket ger höga friktionsförluster och därmed högre större behov 
av tryckstegring.  

5.1.1 Tolken 

Tolken är belägen på cirka +225 m, vilket är betydligt högre än Borås stad. Väster om 
sjön finns ett höjdparti vilket medför att vattnet inte kan ledas till Borås enbart med 
självfall. Utmed sträckan finns ytterligare höjdpartier som kan medföra ett ytterligare 
tryckstegringsbehov. I tidigare diskussioner och utredningar har vattenverket placerats i 
Dalsjöfors. Denna placering är olämplig ur ett hydrauliskt perspektiv eftersom den medför 
ett ökat behov av tryckstegring. För att reducera det sammanlagda behovet av 
tryckstegring utmed sträckan skulle verket kunna placeras väster om Dalsjöfors och 
närmare Borås alternativ öster om Dalsjöfors och närmare Tolken. Dessa alternativ har 
dock sämre kommunikationsmöjligheter och ligger längre ifrån befintlig bebyggelse. För 
fortsatt utredning har en placering öster om Dalsjöfors antagits. 

Väster om Tolken finns höjdpartier som medför att vattnet från Tolken behöver 
tryckstegras. I detta skede bedöms att marknivåerna som högst är cirka +290 m lokalt. 
Med lite marginal medför detta att trycknivån i dess partier behöver vara närmare +300 
m. Med hänsyn till friktionsförluster behövs troligen två tryckstegringsstationer mellan 
Tolken och de högsta partierna utmed sträckan. Detta bör studeras vidare i senare 
skede. Intagspunkten i Tolken medför att det finns två tänkbara ledningsdragningar i sjön. 
Den ena går norr om halvön i sjön och går i land nordväst om samhället Äspered. Den 
andra går söder om halvö och går i land sydöst om Äspered. Den södra sträckningen är 
totalt cirka 800 m kortare än den norra sträckningen. Dock medför den södra 
sträckningen att flertalet vattendrag behöver passeras. Markförhållandena bedöms även 
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5 Bedömd ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 
Lämplig ledningsdragning för de tre alternativen har studerats översiktligt och presenteras 
i följande avsnitt. De slutsatser gällande genomförbarhet och rangordning mellan 
alternativen som COWI har tagit fram bedöms som rimliga. Sett till hydraulik och 
investerings- och driftkostnader för råvattenledningarna är Säven det klart bästa 
alternativet. 

5.1 Ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 
Ledningsdragningarna har studerats med utgångspunkt från de rekommenderade 
intagspunkterna. För alternativ Tolken och Frisjön förutsätts att ledningarna ansluts till 
befintligt system vid Druvefors i centrala Borås. För alternativ Säven antas att ledningen 
ansluts till det befintliga systemet nära det befintliga vattenverket i Sjöbo. 

Råvattenbehovet är cirka 375 l/s där 350 l/s utgörs av vattenförbrukning i Borås och 25 l/s 
utgörs av förluster i vattenverket. Lämplig ledningsdimension för 375 l/s bedöms till 
PE800/705 mm SDR 17 på sträckan med lägre vattentryck. Tryckklass SDR11 förläggs 
på sträckor med högt vattentryck, exempelvis på nedströmssidan av höjdpartier. Lägre 
dimensioner än PE800 ger vattenhastigheter väsentligt högre än 1 m/s vid det 
dimensionerande flödet vilket ger höga friktionsförluster och därmed högre större behov 
av tryckstegring.  

5.1.1 Tolken 

Tolken är belägen på cirka +225 m, vilket är betydligt högre än Borås stad. Väster om 
sjön finns ett höjdparti vilket medför att vattnet inte kan ledas till Borås enbart med 
självfall. Utmed sträckan finns ytterligare höjdpartier som kan medföra ett ytterligare 
tryckstegringsbehov. I tidigare diskussioner och utredningar har vattenverket placerats i 
Dalsjöfors. Denna placering är olämplig ur ett hydrauliskt perspektiv eftersom den medför 
ett ökat behov av tryckstegring. För att reducera det sammanlagda behovet av 
tryckstegring utmed sträckan skulle verket kunna placeras väster om Dalsjöfors och 
närmare Borås alternativ öster om Dalsjöfors och närmare Tolken. Dessa alternativ har 
dock sämre kommunikationsmöjligheter och ligger längre ifrån befintlig bebyggelse. För 
fortsatt utredning har en placering öster om Dalsjöfors antagits. 

Väster om Tolken finns höjdpartier som medför att vattnet från Tolken behöver 
tryckstegras. I detta skede bedöms att marknivåerna som högst är cirka +290 m lokalt. 
Med lite marginal medför detta att trycknivån i dess partier behöver vara närmare +300 
m. Med hänsyn till friktionsförluster behövs troligen två tryckstegringsstationer mellan 
Tolken och de högsta partierna utmed sträckan. Detta bör studeras vidare i senare 
skede. Intagspunkten i Tolken medför att det finns två tänkbara ledningsdragningar i sjön. 
Den ena går norr om halvön i sjön och går i land nordväst om samhället Äspered. Den 
andra går söder om halvö och går i land sydöst om Äspered. Den södra sträckningen är 
totalt cirka 800 m kortare än den norra sträckningen. Dock medför den södra 
sträckningen att flertalet vattendrag behöver passeras. Markförhållandena bedöms även 
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som sämre i jämförelse med den norra sträckningen. I utredningen bedöms att den norra 
sträckningen är lämpligare men detta bör utredas vidare i senare skede.  

Vattenverket placeras lämpligen i slutet av höjdpartiet, cirka 2 km väster om Äspered. 
Från verket kan sedan höjdskillnaden mellan verket och Borås utnyttjas för att få självfall 
på resten av sträckan. Ledningen mellan Tolken och vattenverket föreslås förläggas 
utmed befintliga vägar för att underlätta åtkomst under entreprenadtiden. Marken mellan 
Tolken och Dalsjöfors utgörs mestadels av morän, vilket försvårar möjligheten att förlägga 
ledningen med schaktminimerande metoder.   

Väster om Dalsjöfors finns ett höjdparti med marknivåer över +300 m. Ledningen föreslås 
förläggas sydväst om höjdpartiet utmed en tidigare banvall. De högsta partierna utmed 
den föreslagna sträckningen är cirka +250 m. Det är möjligt att förlägga ledningen längre 
ån sydöst men detta medför att ett torvområde behöver passeras. Från Gånghester till 
Borås förläggs ledningen i närheten av väg 1700. Marken utmed den föreslagna 
sträckningen består mestadels av isälvssediment. Det är möjligt att förlägga ledningen 
norr om Gånghester vilket ger en kortare sträckning, men det medför även att ledningen 
behöver förläggas i morän och i otillgängliga områden. Total ledningssträcka mellan 
Tolken och Borås är cirka 23 500 m varav cirka 2 500 m är sjöledning. Föreslagen 
dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-1 och Figur 5-2. 

I Borås stad ska råvattenledningen anslutas till lågzonen. Vid Druvefors nära Viskan finns 
en tryckstegringsstation där ledningen lämpligen ansluts. Erforderlig trycknivå vid 
anslutningspunkten är enligt uppgift från Borås stad +185 m, vilket uppfylls mer än väl. 
Det innebär att cirka 1 300 m ledning ytterligare behöver anläggas i centrala Borås. Exakt 
ledningsdragning behöver studeras i detalj för att ta hänsyn till lokala förhållanden.  

 
Figur 5-1. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Föreslaget läge för vattenverket är markerat 
med en vit cirkel. 
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Figur 5-2. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Tolken är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel.  

 

5.1.2 Frisjön 

Frisjön är belägen på en lägre nivå än Borås stad. Detta medför att det inte är möjligt att 
utnyttja höjdskillnaden för att få självfall mellan råvattenintaget och vattenverket eller 
mellan vattenverket och Borås. Det finns inga höjdpartier utmed sträckan som kräver 
extra tryckstegring. Sammantaget medför detta att det i ett hydrauliskt perspektiv inte 
finns någon fördelaktig eller ofördelaktig placering av vattenverket utmed sträckan mellan 
Frisjön och Borås. Staden har sedan tidigare anläggningar vid Sobacken. Så länge 
säkerhetsavstånd mellan det nya verket och de befintliga verksamheterna uppfylls finns 
det inget som hindrar verket från att placeras i detta område.  

Intagspunkten i södra delen av Frisjön gör att sträckan mellan sjön och verket blir cirka 23 
500 m. Två tryckstegringsstationer föreslås utmed sträckan. Den första placeras 
lämpligen i nära anslutning till Frisjön och den andra placeras närmare verket innan ett 
höjdparti. Den första stationen föreslås tryckstegra vattnet till cirka +155 m, motsvarande 
en tryckökning på 35 - 40 mvp. Ledningen kommer att behöva passera ett lägre område 
där en tryckhöjning till mer än +155 m riskerar att ge skadligt höga trycknivåer. Efter 
lågpartiet sker ytterligare en tryckstegring innan vattnet når verket.  

De första fem kilometrarna av råvattenledningen är sjöledning i Frisjön. En alternativ 
sträckning är att gå över landpartiet i sjön men det bedöms som mer kostsamt. 

Markförhållanden mellan Frisjön och Sobacken är ofördelaktiga. Området består till stor 
del av morän och berg. Torvpartier återfinns också mellan vattenverket och sjön. 
Moränjord är olämplig för de flesta schaktminimerande förläggningsmetoder vilket 
sannolikt medför högre anläggningskostnad för råvattenledningen.  
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Figur 5-2. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Tolken är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel.  

 

5.1.2 Frisjön 

Frisjön är belägen på en lägre nivå än Borås stad. Detta medför att det inte är möjligt att 
utnyttja höjdskillnaden för att få självfall mellan råvattenintaget och vattenverket eller 
mellan vattenverket och Borås. Det finns inga höjdpartier utmed sträckan som kräver 
extra tryckstegring. Sammantaget medför detta att det i ett hydrauliskt perspektiv inte 
finns någon fördelaktig eller ofördelaktig placering av vattenverket utmed sträckan mellan 
Frisjön och Borås. Staden har sedan tidigare anläggningar vid Sobacken. Så länge 
säkerhetsavstånd mellan det nya verket och de befintliga verksamheterna uppfylls finns 
det inget som hindrar verket från att placeras i detta område.  

Intagspunkten i södra delen av Frisjön gör att sträckan mellan sjön och verket blir cirka 23 
500 m. Två tryckstegringsstationer föreslås utmed sträckan. Den första placeras 
lämpligen i nära anslutning till Frisjön och den andra placeras närmare verket innan ett 
höjdparti. Den första stationen föreslås tryckstegra vattnet till cirka +155 m, motsvarande 
en tryckökning på 35 - 40 mvp. Ledningen kommer att behöva passera ett lägre område 
där en tryckhöjning till mer än +155 m riskerar att ge skadligt höga trycknivåer. Efter 
lågpartiet sker ytterligare en tryckstegring innan vattnet når verket.  

De första fem kilometrarna av råvattenledningen är sjöledning i Frisjön. En alternativ 
sträckning är att gå över landpartiet i sjön men det bedöms som mer kostsamt. 

Markförhållanden mellan Frisjön och Sobacken är ofördelaktiga. Området består till stor 
del av morän och berg. Torvpartier återfinns också mellan vattenverket och sjön. 
Moränjord är olämplig för de flesta schaktminimerande förläggningsmetoder vilket 
sannolikt medför högre anläggningskostnad för råvattenledningen.  
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Mellan vattenverket och Borås stad är avståndet cirka 7 000 m. Ungefär mitt på sträckan 
finns ett höjdparti vilket medför att utgående tryck från vattenverket behöver vara lägst 
+195 m. Ledningen bör förläggas så att partier med berg i dagen undviks. Föreslagen 
dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-3 och Figur 5-4.. Precis som för alternativ 
Tolken bör ledningen anslutas nära tryckstegringsstationen i Druvefors. Detta medför att 
cirka 1 000 m ledning ytterligare behöver förläggas i centrala delar av Borås. Här bör en 
mer detaljerad studie av ledningsdragningen utföras för att minimera störningarna under 
anläggningstiden. För att uppnå den önskade trycknivån i anslutningen, +185 m, behövs 
ett utgående tryck från vattenverket på cirka +205 till +210 m. 

Idag finns spillvattenledningar som går mellan Borås stad och reningsverket i Sobacken. 
Troligen kan det vara kostnadsbesparande att förlägga råvattenledningen nära 
spillvattenledningen i svåra passager. Detta bör finnas i åtanke i senare skeden. 

 

 
Figur 5-3. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Vattenverk med tryckstegring är markerad med 
en vit cirkel.   
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Figur 5-4. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Frisjön är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. Den sista sträckan i centrala Borås, 
cirka 1 000 m är inte inkluderad i profilen utan behöver studeras i detalj. 

 

5.1.3 Säven 

Säven är belägen norr om Borås stad. Sjöns nivå är cirka +155 m, vilket är något högre 
än centrala Borås. Sträckan mellan intagspunkten i Säven och Borås utgörs till stor del av 
sjöyta, vilket underlättar förläggning av råvattenledningarna. Mindre höjdpartier finns 
mellan Säven och Borås vilket medför att tryckstegring är nödvändig.  

Råvattenledningen föreslås förläggas i sjön Ärtingen och i sjön Öresjö. Mellan Säven och 
Ärtingen återfinns större torvområden och ett naturreservat, Vånga mosse. Det bedöms 
vara mer kostnadseffektivt att förlägga ledningen söder om torvområdena även om det 
medför en något längre ledningssträcka. Sjöledningen i Säven föreslås gå i land nära 
Kålberg, för att sedan förläggas mellan mossområdena och lokala höjdpartier. Ledningen 
leds därefter ut i Ärtingen nära Sevredsstrand. Mellan Ärtingen och Öresjö finns ingen 
optimal sträcka för att förlägga ledningen. Den föreslagna sträckningen passerar ett 
bostadsområde innan ledningen leds till Öresjö och ansluts till ledningssystemet nära det 
befintliga vattenverket i Sjöbo.  

Ärtingen används idag som reservvattentäkt. Den föreslagna ledningen från Säven 
behöver anpassas till befintlig intagspunkt och till ledningar från intagspunkten till och 
över Öresjö. Möjligen kan ledningarna mellan Ärtingen och Öresjö läggas parallellt med 
befintliga ledningar.  

Ledningens högsta punkt är mellan Säven och Ärtingen. Marknivåerna i området varierar 
men det är förmodligen inte möjligt att förlägga ledningen så att den högsta punkten blir 
lägre än +195 m. Med hänsyn till friktionsförluster medför det att utgående trycknivå vid 
landfästet i Kålberg blir cirka +210 m.  
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Figur 5-4. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Frisjön är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. Den sista sträckan i centrala Borås, 
cirka 1 000 m är inte inkluderad i profilen utan behöver studeras i detalj. 

 

5.1.3 Säven 

Säven är belägen norr om Borås stad. Sjöns nivå är cirka +155 m, vilket är något högre 
än centrala Borås. Sträckan mellan intagspunkten i Säven och Borås utgörs till stor del av 
sjöyta, vilket underlättar förläggning av råvattenledningarna. Mindre höjdpartier finns 
mellan Säven och Borås vilket medför att tryckstegring är nödvändig.  

Råvattenledningen föreslås förläggas i sjön Ärtingen och i sjön Öresjö. Mellan Säven och 
Ärtingen återfinns större torvområden och ett naturreservat, Vånga mosse. Det bedöms 
vara mer kostnadseffektivt att förlägga ledningen söder om torvområdena även om det 
medför en något längre ledningssträcka. Sjöledningen i Säven föreslås gå i land nära 
Kålberg, för att sedan förläggas mellan mossområdena och lokala höjdpartier. Ledningen 
leds därefter ut i Ärtingen nära Sevredsstrand. Mellan Ärtingen och Öresjö finns ingen 
optimal sträcka för att förlägga ledningen. Den föreslagna sträckningen passerar ett 
bostadsområde innan ledningen leds till Öresjö och ansluts till ledningssystemet nära det 
befintliga vattenverket i Sjöbo.  

Ärtingen används idag som reservvattentäkt. Den föreslagna ledningen från Säven 
behöver anpassas till befintlig intagspunkt och till ledningar från intagspunkten till och 
över Öresjö. Möjligen kan ledningarna mellan Ärtingen och Öresjö läggas parallellt med 
befintliga ledningar.  

Ledningens högsta punkt är mellan Säven och Ärtingen. Marknivåerna i området varierar 
men det är förmodligen inte möjligt att förlägga ledningen så att den högsta punkten blir 
lägre än +195 m. Med hänsyn till friktionsförluster medför det att utgående trycknivå vid 
landfästet i Kålberg blir cirka +210 m.  
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Det nya vattenverket föreslås placeras mellan Ärtingen och Säven. Detta medför att 
höjdskillnaden mellan Säven och Borås utnyttjas optimalt och tryckstegringsbehovet 
minimeras. Det finns infrastruktur och befintlig bebyggelse i närheten av den möjliga 
placeringen.  

Landpartierna mellan sjöarna utgörs till stor delen av morän på den föreslagna 
sträckningen. Den landförlagda sträckan är endast 6 000 m, vilket är betydligt lägre än i 
de andra två alternativen. Sjöförläggning av ledningar bedöms som avsevärt enklare än 
förläggning i mark. Eftersom ledningen är förlagd i insjöar krävs mindre sänkvikter än vid 
förläggning i havet. Den totala sjöförlagda sträckan är cirka 9 500 m. 

Föreslagen dragning i plan och profil visas i Figur 5-5 och Figur 5-6.  

 

 
Figur 5-5. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Vattenverk är markerat med en vit cirkel. 
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Figur 5-6. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Säven är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. 

5.2 Lokalisering av vattenverk 
Följande avsnitt vidareutvecklar de placeringar för vattenverken som tidigare har 
föreslagits. 

5.2.1 Tolken 

Verket föreslås placeras öster om Dalsjöfors. Det ger en möjlighet att utnyttja 
höjdskillnaden mellan samhället och centrala Borås för att reducera behovet av 
tryckstegring. Placeringen medför dock att verket är beläget långt från befintlig 
bebyggelse. Det finns en väg i närheten av tilltänkt placering men förmodligen saknas 
annan infrastruktur i området. 

Att placera verket öster om Dalsjöfors innebär att det blir beläget på cirka +280 till +290 
m. Vatten kan då ledas med självfall till Borås stad. Detta medför ett reducerat behov av 
tryckstegring med en tredjedel i jämförelse med en placering närmare Dalsjöfors.  

Tidigare utredning av COWI har placerat verket i Dalsjöfors. Utredningen hade en 
begränsad omfattning vad gäller tryckstegringsbehovet utmed sträckan mellan Tolken 
och Borås. Placering i Dalsjöfors medför dock fördelar vad gäller befintlig infrastruktur och 
befintliga kommunikationer. Sammantaget bedöms dock att nyttan av det minskade 
tryckstegringsbehovet gör att en placering mellan Dalsjöfors och Tolken är att föredra.  

5.2.2 Frisjön 

Med hänsyn till topografin utmed den föreslagna sträckningen finns ingen placering för 
vattenverket som är bättre än någon annan för alternativ Frisjön. Kommunen har tidigare 
tittat på att lägga verket vid Sobacken där det sedan tidigare finns en avfallsanläggning, 
ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Detta är fördelaktigt med hänsyn till 
befintlig infrastruktur och det kan eventuellt finnas samordningsvinster med att ha de 
båda anläggningarna nära varandra. I området finns gott om mark för att placera ett nytt 
vattenverk. Det är viktigt att ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan 
avfallsanläggningen och det nya verket. Lämpligt avstånd bedöms som minst 300 m vilket 
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Figur 5-6. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Säven är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. 
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medför att vattenverket behöver placeras norr eller öster om de befintliga vägarna vid 
Sobacken. Marken i området består av berg i dagen, morän och isälvsmaterial. Vid vägen 
norr om Sobacken rinner en bäck kring vilken stabilitetsproblem kan ha betydelse. 
Oavsett vilket verkar markförhållandena runt Sobacken vara gynnsamma för placering av 
ett verk.  

5.2.3 Säven 

Den föreslagna placeringen för Säven är mellan Ärtingen och Öresjö. Denna placering 
möjliggör att vattnet kan ledas med självfall till Sjöbo och att befintliga anläggningar 
sedan kan användas för att distribuera vattnet till Borås stad.  

En alternativ placering är att lägga verket nära befintligt vattenverk i Sjöbo. Kommunen 
har tidigare uttryckt att det är platsbrist i detta område vilket talar emot placeringen. Ett 
nytt verk i Sjöbo innebär även ett större behov av tryckstegring. Placering vid Ärtingen 
medför att den enda tryckstegringen som är nödvändig är den mellan Säven och verket. 

Det finns ett befintligt bostadsområde norr nom Säven, Fristad, vilket medför att 
infrastruktur och kommunikationer finns på plats. I jämförelse med de andra föreslagna 
placeringarna för ett nytt verk, Dalsjöfors och Sobacken, finns det begränsat med 
utrymme för ett nytt verk i västra Fristad. Det är därför viktigt att säkerställa att det inte 
finns skyddade anläggningar i området som kan begränsa var verket kan placeras. Om 
det inte går att placera verket väster om Fristad så finns gott om utrymme öster om 
samhället. 

Marken vid den föreslagna placeringen består av morän eller berg i dagen, vilket är 
fördelaktigt för anläggning av ett nytt verk.  

5.3 Kostnadsbedömning 
Investeringskostnaden för överföringsledningarna kan inte bedömas med säkerhet utan 
djupare studier. Dock kan en översiktlig bedömning göras. Bedömningen bör endast 
användas för jämförelse mellan olika alternativ. 

Ingen diskontering har gjorts för framtida investeringar i de kostnader som anges i det här 
avsnittet. I kalkylen beaktas inga byggherre- eller projekteringskostnader. 
Kostnadsuppskattningarna tar till exempel inte hänsyn till eventuella kringkostnader som 
markanspråk, trafikåtgärder, mm. Kostnadsbedömningen bör således betraktas som en 
angivelse av storleksordningen beträffande kostnaderna snarare än en exakt kostnad. En 
fördjupad utredning eller genomförandestudie är nödvändig för att få fram en mer 
noggrann bedömning av investeringskostnaderna. 

Längre råvattenledningar av dimension Ø800 mm förläggs mycket sällan. Det saknas bra 
jämförelseprojekt där liknande ledningar nyligen har anlagts, vilket gör att bedömningen 
är mycket osäker. Erfarenhetsmässigt är det betydligt vanligare att tidiga 
kostnadsbedömningar blir för låga i förhållande till den verkliga projektkostnaden än att 
de blir för höga.  
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Underlag för bedömning av investeringskostnad har hämtats från andra projekt, från 
diskussion med sakkunniga för sjöledningar samt från kalkylprogrammet Bidcon 6.95. 
Priser i Bidcon har kontrollerats mot leverantörspriser. Meterkostnad för landförlagda 
delar av sträckan har utifrån ovanstående antagits till ca 9 000 kr/m och något lägre för 
sjöförlagda ledningar. Kostnaden för tryckstegringsstationer är mycket svår att bedöma i 
detta skede och har schablonmässigt antagits till 10 mnkr per station. Kostnaden för en 
intagsanordning på sjöbotten har bedömts till 5 mnkr utifrån liknande projekt.  

För driftkostnader har en verkningsgrad på 50 % för tryckstegringsstationer och en 
elkostnad på 1 kr/kWh antagits. Byte av pumpar i tryckstegringsstation har antagits ske 
var 20:e år till en kostnad av 100 000 kr per pump. Detta medför att kostnaden för 
pumpbyte är oväsentlig i förhållande till elkostnaderna.  

5.3.1 Tolken 

Tolken är det dyraste alternativet sett till investeringskostnad. Ledningssträckan är cirka 
23 500 m varav endast ca 2 500 m är sjöförlagd. Höjdförhållandena medför att flera 
tryckstegringsstationer är nödvändiga. Sammanlagt bedöms kostnaden för 
överföringsledningen och tryckstegringsstationer till cirka 255 mnkr. Kostnad i Borås 
tillkommer 

Elkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca 
16 000 kr/dag.  

5.3.2 Frisjön 

Frisjön medför att tre tryckstegringsstationer och 23 500 m ledning behöver anläggas. För 
ledningen förläggs ca 5 000 m på sjöbotten. Sammanlagd investeringskostnad för 
alternativet uppskattas till 255 mnkr. 

Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett flöde på 375 l/s uppgår till ca 28 000 
kr/dag. 

5.3.3 Säven 

Stora delar av ledningarna mellan Säven och Borås kan förläggas på sjöbotten. 
Ledningen från vattenverket kan enkelt anslutas till befintligt system och det behövs 
endast en tryckstegringsstation utmed sträckan. Sammantaget medför detta att 
ledningskostnaderna för Säven är klart lägre i jämförelse med de andra alternativen. 
Investeringskostnaden för alternativet uppskattas till 175 mnkr. 

Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca 
20 000 kr/dag. I denna kostnad har uppfordring 40 mvp med befintlig utrustning vid Sjöbo 
inkluderats. 
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5.4 Jämförelse med COWIs tidigare utredning 
I stora drag är slutsatserna av utredningen kring ledningsdragningen liknande de 
slutsatser som COWI tidigare har kommit fram till. Alternativ Tolken och Frisjön är 
ungefär likvärdiga och Säven är sannolikt det enklaste och minst kostsamma alternativet.  

COWI:s bedömning ger en lägre entreprenadkostnad för samtliga alternativ. Ett skäl till 
detta är bland annat att intagspunkterna har varit närmare Borås i de studerade 
alternativen samt att COWI inte har räknat med tryckstegringsstationer utmed sträckan. 
Något högre á-priser per meter ledning har valts i jämförelse med COWI:s utredning.  

Det är återigen värt att poängtera att överföringsledningar av den dimension som är 
aktuella i Borås framtida vattenförsörjning sällan anläggs, vilket gör att 
kostnadsuppskattningen blir mycket osäker då bra jämförelseprojekt saknas. I detta 
skede är en osäkerhet på +50 % troligen lämplig för budgetarbete. Detta anges även i 
COWI:s utredning som anger en osäkerhet på plus/minus 40%. 
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6 Förväntad tillståndsprocess 

6.1 Tillståndsprocessen 
I  Figur 6-1 nedan visar både samrådsprocessen och tillståndsansökan när det gäller 
ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Processen gäller också ansökan om tillstånd 
till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken som skickas till mark- och miljödomstolen.  
 
Att ta ut råvatten ur en av sjöarna, reglering av sjönivån och flöde i vattendrag samt 
bygga intagsledningar, överföringsledningar, tryckstegringsstationer och vattenverk ligger 
inom kap 11 för vattenverksamhet. Kemikalie- och, avfallshantering och utsläpp från 
vattenverk till recipient ligger normalt inom kap 9 för miljöfarlig verksamhet. 
 
I den förväntade samråds- och tillståndsprocessen kommer sannolikt alla delar att pröva 
inom kap 11 för vattenverksamhet, dvs även de delar som normalt prövas som miljöfarlig 
verksamhet kommer att kunna ingå i prövningen för vattenverksamhet, se Figur 6-1. 
  

 
Figur 6-1 Process för att söka tillstånd för vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 2020). 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2789

   

 
 

 

48(66) 
 
RAPPORT 
2020-04-04 
 
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

6 Förväntad tillståndsprocess 

6.1 Tillståndsprocessen 
I  Figur 6-1 nedan visar både samrådsprocessen och tillståndsansökan när det gäller 
ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Processen gäller också ansökan om tillstånd 
till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken som skickas till mark- och miljödomstolen.  
 
Att ta ut råvatten ur en av sjöarna, reglering av sjönivån och flöde i vattendrag samt 
bygga intagsledningar, överföringsledningar, tryckstegringsstationer och vattenverk ligger 
inom kap 11 för vattenverksamhet. Kemikalie- och, avfallshantering och utsläpp från 
vattenverk till recipient ligger normalt inom kap 9 för miljöfarlig verksamhet. 
 
I den förväntade samråds- och tillståndsprocessen kommer sannolikt alla delar att pröva 
inom kap 11 för vattenverksamhet, dvs även de delar som normalt prövas som miljöfarlig 
verksamhet kommer att kunna ingå i prövningen för vattenverksamhet, se Figur 6-1. 
  

 
Figur 6-1 Process för att söka tillstånd för vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 2020). 
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Parallellt med tillståndsprocessen genomförs ett s.k. 12:6 samråd med länsstyrelsen med 
utgångspunkt i genomförd stråkanalys för landbaserad ledningsdragning. 12:6 samrådet 
ska resultera i en bedömning om påverkan är av den art att det blir aktuellt med 
tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken, detta handlar om exempelvis ledningarna går 
genom skyddsvärda områden, exempelvis Natura 2000 områden eller områden med 
särskilt skydd för kulturmiljön. 

Själva anläggningen av ett vattenverk kan kräva detaljplan beroende på plats som väljs 
samt bygglov i ett senare skede. 

I Figur 6-1 motsvarar ”Projektidé” den planerade vattenverksamheten för att trygga den 
framtida vattenförsörjningen för Borås stad. Ett samrådsunderlag tas fram som underlag 
för beslut om betydande miljöpåverkan. Det är högst troligt att den planerade 
vattenverksamheten kommer att bedömas vara betydande.  

Det kommer möjligen också bli en avgränsning av samrådskretsen i detta skedet, dvs 
den krets av myndigheter, människor och organisationer som kommer att kallas till 
samråd och ha möjlighet att göra sin röst hörd i den fortsatta samrådsprocessen. 

I den kommande skedet skall en ansökan tas fram som inkluderar en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning (TB).  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva konsekvenserna av den framtida 
vattenförsörjningen. Detta inkluderar hur vattenverksamheten påverkar regleringen av 
den valda råvattentäkten (sjön) och sjöns utlopp till sjön, dels för människor som bor runt 
sjön dels konsekvenser för den omgivande miljön, exempelvis naturmiljö och vandrande 
fisk. MKBn kommer också beskriva vilka restriktioner som kommer kunna bli följden av ett 
framtida skyddsområde och hur detta påverkar människor och verksamheter inom 
skyddsområdet för vattentäkten. MKBn kommer även innehålla skyddsåtgärder för att 
minska miljöpåverkan. 

Den tekniska beskrivningen kommer redovisa var och hur de tekniska anläggningarna 
exempelvis, intags- och överföringsledningar, tryckstegringsstationer, vattenverk mm 
kommer att byggas och drivas. 

Själva ansökan är en juridisk handling som ofta tas fram av en erfaren vattenjurist och 
som beskriver vilka villkor som man söker tillstånd för, exempelvis hur stort uttag man vill 
göra och under hur lång tid, vilka nivåer man avser att reglera sjön inom osv. Ansökan 
lämnas in till miljödomstolen som eventuellt begär komplettering i något avseende.   

Kungörelsen av ansökan görs i lokal media exempelvis Borås Tidning och eventuellt via 
brev till andra i samrådskretsen.  Därefter har andra myndigheter och de som finns i 
samrådskretsen möjlighet att lämna synpunkter som samlas i ett samrådsunderlag. Detta 
underlag går med ansökan, MKB och TB in till prövningen i miljödomstolen. 

6.2 Genomförandetid kopplat till tillståndsprocessen 
Genomförandetiden för tillståndsprocessen kommer bero på hur väl arbetet förbereds och 
planeras men också till viss del på hur starkt motstående intresse som kan finnas för de 
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olika handlingsalternativen. Exempelvis kan det vara en långsam och komplicerad 
process att upprätta vattenskyddsområdet runt en ny råvattentäkt och en enklare och 
snabbare process för en annan råvattentäkt. Om restriktioner inom ett 
vattenskyddsområde påverkar starkare intressen som exempelvis, verksamheter (ex. 
jord- och skogsbruk) eller ett befintligt vattenkraftsintresse, kan det bli en längre och mer 
kostsam process. Även ledningsdragningar kan möta motstående intressen beroende på 
lokalisering och påverkan på omgivningen, dock oftast i mindre omfattning än 
vattenskyddsområdets restriktioner. Innan tillståndsansökan lämnas in kommer troligen 
en fördjupad förstudie genomföras och eventuellt ett pilotförsök, beslut kommer också att 
behöva fattas på politisk nivå samt på styrelsenivå inom Borås Energi och Miljö. 
Bedömningen är ett det tar ca 1 år från att samrådsprocessen är inledd till att en handling 
kan lämnas till tillståndsgivande myndighet. Tiden är dock mycket beroende av vilka olika 
utredningar som kan komma att ställas krav på och vilka synpunkter som inkommer 
under samrådsförfarandet. Figur 6-2 redovisar tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

Tiden från det att tillståndsansökan är inne är svår att uppskatta, det beror på vilken typ 
av kompletteringar som kommer att kunna efterfrågas samt om det blir några 
överklaganden. Tiden kan vara relativt kort om ansökan är väl förberedd.  

 
Figur 6-2 Schematisk beskrivning av tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 
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olika handlingsalternativen. Exempelvis kan det vara en långsam och komplicerad 
process att upprätta vattenskyddsområdet runt en ny råvattentäkt och en enklare och 
snabbare process för en annan råvattentäkt. Om restriktioner inom ett 
vattenskyddsområde påverkar starkare intressen som exempelvis, verksamheter (ex. 
jord- och skogsbruk) eller ett befintligt vattenkraftsintresse, kan det bli en längre och mer 
kostsam process. Även ledningsdragningar kan möta motstående intressen beroende på 
lokalisering och påverkan på omgivningen, dock oftast i mindre omfattning än 
vattenskyddsområdets restriktioner. Innan tillståndsansökan lämnas in kommer troligen 
en fördjupad förstudie genomföras och eventuellt ett pilotförsök, beslut kommer också att 
behöva fattas på politisk nivå samt på styrelsenivå inom Borås Energi och Miljö. 
Bedömningen är ett det tar ca 1 år från att samrådsprocessen är inledd till att en handling 
kan lämnas till tillståndsgivande myndighet. Tiden är dock mycket beroende av vilka olika 
utredningar som kan komma att ställas krav på och vilka synpunkter som inkommer 
under samrådsförfarandet. Figur 6-2 redovisar tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

Tiden från det att tillståndsansökan är inne är svår att uppskatta, det beror på vilken typ 
av kompletteringar som kommer att kunna efterfrågas samt om det blir några 
överklaganden. Tiden kan vara relativt kort om ansökan är väl förberedd.  

 
Figur 6-2 Schematisk beskrivning av tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 
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7 Påverkan av framtida klimat 
Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) kan med stor tillförlitlighet säga att mänskliga 
aktiviteter fram tills idag har medfört en höjning på cirka 1,0°C av den globala 
medeltemperaturen. Om den globala medeltemperaturen fortsätter att öka i sin 
nuvarande takt kommer den sannolikt att nå 1,5°C mellan år 2030 och 2052. 
Klimatförändringarnas effekter kommer t.ex. påverka biodiversiteten, 
dricksvattenförsörjning samt den ekonomisk tillväxten på olika sätt och kommer även att 
förvärras i takt med medeltemperaturen ökar (IPCC, 2018). 

Klimatförändringarna behöver hanteras nu, men insatser i framtiden kommer också att 
vara nödvändiga. Redan idag påverkar klimatförändringar förutsättningarna för att skapa 
en trygg dricksvattenförsörjning (SOU, 2015). Vidare förväntas en ökad medeltemperatur 
i Sverige leda till ökade nederbördsmängder samt förändrade mönster för avrinning, 
avdunstning och grundvattenbildning. Vattentillgången (årsmedelvärde) förväntas bli 
högre för alla delar av Sverige, utom sydöstra delen, men att vattentillgången överlag 
kommer att minska i landet under sommartid.  

Vattenbristen i Sverige kan väntas bli större, genom en kombinerad effekt av 
klimatförändringar, växande befolkning och ökad konkurrens om tillgängligt vatten. 
Dessutom kommer problemen att bli störst för mindre vattenförekomster som främst 
används för den enskilda vattenförsörjningen. Fler hushåll kan därför förväntas vilja att 
ansluta till kommunal vattenförsörjning och öka behovet av den allmänna 
dricksvattenförsörjningen ytterligare (Livsmedelsverket, 2019). 

Ett varmare klimat ökar sannolikheten för att extrema väderhändelser inträffar. 
Värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar kan liksom 
havsnivåhöjningar leda till kvantitativa och kvalitativa förändringar av råvattnet (SOU, 
2015). Dricksvattenförsörjningens infrastruktur kommer således att behöva anpassas för 
att hantera de fysiska, kemiska och biologiska påfrestningar som klimatförändringar kan 
medföra. 

Ökad risk för brand vid värmeböljor kan orsaka både tekniska och kvalitetsmässiga 
problem (Livsmedelsverket, 2019). Branden kan i sig förorena vattnet, men även 
kemikalier som används i brandsläckningen kan orsaka föroreningar. Svenska vattenverk 
är ofta inte byggda för att behandla starkt förorenade råvatten. Vidare kan även 
havererad kraftförsörjning slå ut distributionen av dricksvatten genom att påverka 
tryckstegringsstationer, ställverk och överbyggnader på reservoarer. Vid vattenverk 
innefattar speciellt känsliga platser elektrisk utrustning, ställverk etc.  

Baserat på SMHI:s (2019) klimatscenarier för Nordvästra Götaland förväntas distriktets 
medeltemperatur öka med cirka 4°C för scenario RCP8,5 och cirka 2°C för scenario 
RCP4.5 till år 2100, jämfört mot perioden år 1961-1990. RCP betyder ”Representative 
Concentration Pathways” och motsvarar scenarier över hur växthuseffekten kommer att 
förstärkas i framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per 
kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning 
som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.Detta förväntas i sin tur medföra att 
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vegetationsperiod kommer att öka med 100-120 dagar för RCP8,5 och 60-80 dagar för 
RCP4.5. Vidare förväntas medelårsnederbörden öka cirka 20% för RCP8,5 och cirka 
10% för scenario RCP4.5. Årets längsta torrperiod förväntas vara mer eller mindre 
oförändrad jämfört med dagsläget för RCP4,5 och om något avta för RCP8,5.  

Nedan följer en kort och övergripande beskrivning av vilka effekter som 
klimatförändringar kan förväntas medföra på dricksvattenförsörjningen i Sverige, med 
fokus på ytvatten i regionen kring Borås Stad. 

7.1 Påverkan på vattenkapacitet 
Till skillnad från grundvatten, som överlag skyddas via avskiljande jordlager, står ytvatten 
i direkt kontakt med sin omgivning. Ytvatten reagerar därför snabbt på t.ex. torka och 
kraftig nederbörd. Hur en ytvattentäkts kapacitet kommer att påverkas av 
klimatförändringar varierar beroende på flera faktorer, som exempelvis dess volym, dess 
av- och tillrinningsområde, avdunstning och uttagsvolym. 

Överlag brukar små sjömagasin reagera snabbare på förändringar än stora magasin, 
men detta beror till stor del på hur stort dess tillrinningsområde är i förhållande dess 
volym. Stora sjöar med ett litet tillrinningsområde kräver generellt sett längre tid för 
återhämtning än små sjöar med ett stort tillrinningsområde. Vattenförsörjning som 
baseras på större sjömagasin påverkas därför inte lika snabbt av torrperioder, men om de 
påverkas behöver de mer nederbörd och längre perioder av regn för att bli återställda 
(Livsmedelsverket, 2019). 

Av de analyserade sjöarna förväntas Tolken behöva längre tid för att bli återställd om den 
skulle påverkas under en längre torrperiod, än Frisjön och Säven, på grund av sitt 
förhållandevis lilla avrinningsområde i förhållande till sin volym. Samtidigt visar 
simuleringarna som genomförts (i kapitel 3) att sjöarna har kapacitet för att hantera 
torrperioder ur ett historiskt perspektiv. Sjöarna reservkapacitet är starkt beroende av hur 
de regleras. 

Det bör också noteras att samtliga av de utredda alternativen kommer att medföra en 
signifikant förbättring för Borås Stad att motstå klimatförändringarnas påverkan på 
dricksvattenförsörjningen. Respektive reservvattenalternativ kommer att medföra 100% 
redundans i dricksvattenproduktionen. Vid normaldrift kommer hälften av dricksvattnet 
beredas vid Sjöbo vattenverk och hälften vid det nya vattenverket.  

Den framtida driften innebär att sjöarna kommer att ha goda förutsättningar för att 
återhämta sig även vid betydligt mer extrema scenarion än de som har simulerats i 
kapitel 3.  

7.2 Påverkan på vattenkvalitet 
I ett varmare klimat kommer råvattnets temperatur att påverkas i större utsträckning för 
ytvatten än för grundvatten. Höjning av vattentemperaturer påverkar de näringsmässiga 
förutsättningarna, ekosystemens sammansättning och vattnets pH. Höjningen av 
vattentemperaturen i sjöar förstärker och förlänger också tiden för temperaturskiktning i 
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vegetationsperiod kommer att öka med 100-120 dagar för RCP8,5 och 60-80 dagar för 
RCP4.5. Vidare förväntas medelårsnederbörden öka cirka 20% för RCP8,5 och cirka 
10% för scenario RCP4.5. Årets längsta torrperiod förväntas vara mer eller mindre 
oförändrad jämfört med dagsläget för RCP4,5 och om något avta för RCP8,5.  

Nedan följer en kort och övergripande beskrivning av vilka effekter som 
klimatförändringar kan förväntas medföra på dricksvattenförsörjningen i Sverige, med 
fokus på ytvatten i regionen kring Borås Stad. 

7.1 Påverkan på vattenkapacitet 
Till skillnad från grundvatten, som överlag skyddas via avskiljande jordlager, står ytvatten 
i direkt kontakt med sin omgivning. Ytvatten reagerar därför snabbt på t.ex. torka och 
kraftig nederbörd. Hur en ytvattentäkts kapacitet kommer att påverkas av 
klimatförändringar varierar beroende på flera faktorer, som exempelvis dess volym, dess 
av- och tillrinningsområde, avdunstning och uttagsvolym. 

Överlag brukar små sjömagasin reagera snabbare på förändringar än stora magasin, 
men detta beror till stor del på hur stort dess tillrinningsområde är i förhållande dess 
volym. Stora sjöar med ett litet tillrinningsområde kräver generellt sett längre tid för 
återhämtning än små sjöar med ett stort tillrinningsområde. Vattenförsörjning som 
baseras på större sjömagasin påverkas därför inte lika snabbt av torrperioder, men om de 
påverkas behöver de mer nederbörd och längre perioder av regn för att bli återställda 
(Livsmedelsverket, 2019). 

Av de analyserade sjöarna förväntas Tolken behöva längre tid för att bli återställd om den 
skulle påverkas under en längre torrperiod, än Frisjön och Säven, på grund av sitt 
förhållandevis lilla avrinningsområde i förhållande till sin volym. Samtidigt visar 
simuleringarna som genomförts (i kapitel 3) att sjöarna har kapacitet för att hantera 
torrperioder ur ett historiskt perspektiv. Sjöarna reservkapacitet är starkt beroende av hur 
de regleras. 

Det bör också noteras att samtliga av de utredda alternativen kommer att medföra en 
signifikant förbättring för Borås Stad att motstå klimatförändringarnas påverkan på 
dricksvattenförsörjningen. Respektive reservvattenalternativ kommer att medföra 100% 
redundans i dricksvattenproduktionen. Vid normaldrift kommer hälften av dricksvattnet 
beredas vid Sjöbo vattenverk och hälften vid det nya vattenverket.  

Den framtida driften innebär att sjöarna kommer att ha goda förutsättningar för att 
återhämta sig även vid betydligt mer extrema scenarion än de som har simulerats i 
kapitel 3.  

7.2 Påverkan på vattenkvalitet 
I ett varmare klimat kommer råvattnets temperatur att påverkas i större utsträckning för 
ytvatten än för grundvatten. Höjning av vattentemperaturer påverkar de näringsmässiga 
förutsättningarna, ekosystemens sammansättning och vattnets pH. Höjningen av 
vattentemperaturen i sjöar förstärker och förlänger också tiden för temperaturskiktning i 
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sjöar och kan öka problemet med syrebrist i bottenvattnet (SOU, 2015). Ökad syrebrist 
kan i sin tur leda till att järn, mangan och fosfor löses ut från bottensedimenten 
(Livsmedelsverket, 2019). Förlängd tid för temperaturskiktning kan även medföra att 
ansamlingar av mikroorganismer blandas ner i bottenvattnet när sommarskiktningen 
försvinner och nå råvattenintaget.  Varmare vatten i sjöar och vattendrag medför på sikt 
också en ökad risk för kraftiga algblomningar som kan påverka råvattenkvaliteten i form 
av lukt- och smakstörande ämnen (algtoxiner), lättnedbrytbara och svårrenade organiska 
ämnen, m.m. (SOU, 2015). Avsaknad av isbildning, på grund av t.ex. ökad blåst under 
vinterhalvåret, kan dessutom leda till att is bildas på vattenverkens intagsgaller och de 
låga vattentemperaturerna kan även försämra avskiljningen i den kemiska fällningen på 
vattenverken.  

Högre vattentemperatur samt kortare tid med istäcke, eller avsaknad av ett sådant, kan 
även påverka sjöarnas ekosystem. Framtida högre ytvattentemperaturer och en tidigare 
islossning förväntas leda till att algblomningen startar tidigare på våren, samt att 
artsammansättningen av alger ändras. Sommarblomningen förväntas komma tidigare, 
men minska i omfattning, medan höstblomningen förväntas öka i omfattning, 
(Livsmedelsverket, 2019). 

Ökad nederbörd, och speciellt kraftigare nederbördshändelser, kan öka sannolikheten för 
att vattenkällor förorenas. Vid kraftig nederbörd kan toxiska kemikalier, patogener eller 
organiskt material (humusämnen (NOM)) mobiliseras och transporteras till råvattenkällor 
via dess avrinningsområde. Detta gäller för både yt- och grundvatten, men är extra 
påtagligt för ytvatten. Exempel på punktkällor varifrån utsläpp och spridning av 
föroreningar kan ske är avloppsreningsverk och bräddpunkter, förorenade områden och 
fabriker. Inom de studerade avrinningsområdena för Tolken, Frisjön och Säven finns det 
mycket begränsat med punktkällor (mindre reningsverk vid Tolken och Säven) däremot 
en del diffusa källor exempelvis jordbruks-, skogsbruks- och betesmark samt vägar m.m. 

Ökande halter av löst organiskt material/NOM har under de senaste tre decennierna 
påvisats i flera av Nordeuropas och Nordamerikas sjöar och vattendrag. 
Klimatförändringarna med ökad nederbörd, längre vegetationsperioder, mildare vintrar 
och mer nederbörd under vintertid i form av regn eller frekventa snösmältningar, ökar 
tillförseln av NOM. Högre halter av NOM är inte skadligt i sig, men försämrar 
vattenkvaliteten i form av lukt och smak och ökar risken för både partikelbunden spridning 
av föroreningar samt störningar i vattenverkens mikrobiologiska barriärer. 

Det är svårt att bedöma hur den framtida vattenkvaliteten kommer att påverkas av 
klimatförändringarna utan att mer i detalj studera jordarter och topografi inom respektive 
avrinningsområde. Bedömningarna i detta avsnitt är därmed att betrakta som osäkra. 

Sjöarna kommer troligen få större tillrinning då nederbörden kommer att öka över året, 
samtidigt kan nederbörden komma mer intensivt vilket troligen medför att mer NOM kan 
nå sjöarna. Tolken har ett relativt litet avrinningsområde som därmed får mer nederbörd 
direkt på sjöytan jämfört med de andra sjöarna. Troligtvis kommer sjöarnas nuvarande 
status att förstärkas, dvs Säven och Frisjön kommer att kunna få mer NOM relativt sett 
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jämfört med Tolken på grund av att de har större avrinningsområden som kan bidra till 
NOM transport till sjöarna.  

Temperaturen i vattnet kommer troligtvis att bli varmare sommartid i sjöarna och kallare 
på vintern. De högre halterna av näringsämnen kommer troligen att medföra mer 
algblomningar för sjöarna Frisjön och Säven än för Tolken som är mer näringsfattig.  

Det är mycket komplext att förutse hur den framtida temperaturskiktningen kommer att 
utvecklas i sjöarna. Fortsatta temperaturmätningar behöver genomföras samtidigt som en 
kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre 
underlag om bottenförhållandena.  

7.3 Generella åtgärder  
För att hantera problematiken med ett förändrat klimat föreslås det bland annat att man 
ser över skyddszonerna och föreskrifterna vid utformningen av vattenskyddsområden, så 
att hänsyn tas till att tillrinningsområden och rinntider kan ändra karaktär vid ett förändrat 
klimat (SOU, 2015). Vidare framhålls även vikten av att utforma vattenverkens 
beredningssteg så att de kan hantera den förändrade råvattenkvalitet som ett förändrat 
klimat kan medföra. 

Dricksvattensystem behöver även ses över i stort för att öka deras redundans och 
förbättra deras robusthet, för att möta de hot (till exempel torka, skyfall och brand) som 
mer extrema väderförhållanden kan medföra.  
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jämfört med Tolken på grund av att de har större avrinningsområden som kan bidra till 
NOM transport till sjöarna.  

Temperaturen i vattnet kommer troligtvis att bli varmare sommartid i sjöarna och kallare 
på vintern. De högre halterna av näringsämnen kommer troligen att medföra mer 
algblomningar för sjöarna Frisjön och Säven än för Tolken som är mer näringsfattig.  

Det är mycket komplext att förutse hur den framtida temperaturskiktningen kommer att 
utvecklas i sjöarna. Fortsatta temperaturmätningar behöver genomföras samtidigt som en 
kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre 
underlag om bottenförhållandena.  

7.3 Generella åtgärder  
För att hantera problematiken med ett förändrat klimat föreslås det bland annat att man 
ser över skyddszonerna och föreskrifterna vid utformningen av vattenskyddsområden, så 
att hänsyn tas till att tillrinningsområden och rinntider kan ändra karaktär vid ett förändrat 
klimat (SOU, 2015). Vidare framhålls även vikten av att utforma vattenverkens 
beredningssteg så att de kan hantera den förändrade råvattenkvalitet som ett förändrat 
klimat kan medföra. 

Dricksvattensystem behöver även ses över i stort för att öka deras redundans och 
förbättra deras robusthet, för att möta de hot (till exempel torka, skyfall och brand) som 
mer extrema väderförhållanden kan medföra.  
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8 Ekonomisk sammanställning 

8.1 Investeringskostnader 
Alternativens investeringskostnader är sammanställda i Tabell 8-1. Kostnader för 
vattenverk är beräknade av COWI (2018) medan kostnaderna för ledningarna är 
baserade på beräkningarna i avsnitt 5.3.  

Tabell 8-1 Beräknad investeringskostnad i mnkr. 

 Tolken Frisjön Säven  
Vattenverk  

(mark och byggnad) a 173 173 173 

Vattenverk  
(el- och maskin m.m.) a 355 355 355 

Ledningar b 337 337 231 

Summa 865 865 759 
 

a inklusive 14% projektering och 20% oförutsett 
b inkl. 10% projektering och 20% oförutsett  

 

8.2 Drift- och underhållskostnad 
Alternativens driftkostnader är sammanställda från beräkningar i avsnitt 4.14 och 5.3. 
Driftkostnaderna motsvarar de kostnader som är kopplade till vattenverkens föreslagna 
beredningsprocesser (Tabell 4-9) samt de tryckstegringskostnader som är kopplade till 
alternativens råvattenförsörjning och överföring till distributionsnätet.  

Underhållskostnader är schablonmässigt beräknade som procentsats av alternativens 
investeringskostnader för att illustrera ett aktivt (preventivt) underhåll där komponenter 
byts ut eller repareras innan de havererar (t.ex. ett aktivt arbete med att söka efter 
läckage som kan åtgärdas på ledningsnätet).  

Underhållskostnaden är beräknad från investeringskostnaderna exklusive 
projekteringskostnad enligt procentsatserna nedan: 

• Byggnader 0,8% 

• Maskiner, el automatik m.m. 1,5% 

• Ledningar och tunnlar 0,2% 
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De årliga drift- och underhållskostnaderna är sammanställda i Tabell 8-2.  

Tabell 8-2 Beräknad drift- och underhållskostnad i mnkr per år. 

  Tolken Frisjön Säven 

Drift 
Vattenverk 14,9 17,4 17,4 

Ledning (tryckstegring) 5,8 10,2 7,3 

Underhåll 

Vattenverk (byggnad) 1,2 1,2 1,2 

Vattenverk (automatik) 4,7 4,7 4,7 

Ledningar 0,6 0,6 0,4 

Summa  27,2 34,1 31,0 

 

 

8.3 Kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten 
Alternativens förväntade kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten, illustrerad i 
Tabell 8-3, är beräknad genom att dividera alternativens drift- och underhållskostnad per 
år med deras dimensionerade produktion på 350 l/s (ca 11 Mm3/år).  

Tabell 8-3 Beräknad kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten. 

 
Tolken Frisjön Säven 

Drift 1,9 2,5 2,2 

Underhåll 0,6 0,6 0,6 

Summa (kr/m3) 2,5 3,1 2,8 
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De årliga drift- och underhållskostnaderna är sammanställda i Tabell 8-2.  

Tabell 8-2 Beräknad drift- och underhållskostnad i mnkr per år. 

  Tolken Frisjön Säven 

Drift 
Vattenverk 14,9 17,4 17,4 

Ledning (tryckstegring) 5,8 10,2 7,3 

Underhåll 

Vattenverk (byggnad) 1,2 1,2 1,2 

Vattenverk (automatik) 4,7 4,7 4,7 

Ledningar 0,6 0,6 0,4 

Summa  27,2 34,1 31,0 

 

 

8.3 Kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten 
Alternativens förväntade kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten, illustrerad i 
Tabell 8-3, är beräknad genom att dividera alternativens drift- och underhållskostnad per 
år med deras dimensionerade produktion på 350 l/s (ca 11 Mm3/år).  

Tabell 8-3 Beräknad kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten. 

 
Tolken Frisjön Säven 

Drift 1,9 2,5 2,2 

Underhåll 0,6 0,6 0,6 

Summa (kr/m3) 2,5 3,1 2,8 
  

  

   

 
 

57(66) 
 

RAPPORT  
2020-04-04 
 
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM  

 

 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

9 Samlad bedömning 
I den tidigare genomförda multikriterieanalysen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning, Sweco Environment AB, 20190517), bedömdes flera olika kriterier i en 
så kallad multikriterieanalys. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat, 
dessa kriterier redovisas i Figur 9-1 nedan. Detta gäller genomförandetid 
(anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), vattenkvalitet 
(råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen, 
energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi. 

 

 
Figur 9-1 Kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. Kriterier som 
är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har justerats efter uppdaterad 
kunskap är skarpa i färgen. 
 

9.1 Genomförandetid  
I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i 
att utredningsläget är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu 
bedöms vara klarlagt att Tolkens uttagskapacitet kommer att klara behovet. Tolken och 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2798

   

 
 

 

58(66) 
 
RAPPORT 
2020-04-04 
 
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns 
egenskaper via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens 
anläggning medför att anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att 
genomföra.  

9.2 Leveranssäkerhet  
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att 
samtliga sjöar rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan 
förstudien genomfördes fanns det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. 
Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i 
dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka 
eller olyckor.  

Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. 
Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och 
hög sjöprocent kan detta hanteras. Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna 
möjliggöra tappningen och ha högre tappning under vissa perioder på året, eller en högre 
minimitappning. 

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla 
under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det 
redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att 
använda sjön för råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 
m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra 
råvattenuttaget.  

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. 
Eventuellt kan diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha 
lite mer marginal samt kunna utjämna flöden något mer.  

Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för 
Frisjön kommer troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 

9.3 Vattenkvalitet 
I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet 
råvattenkvalitet.  Av alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2 
(Säven) och T3 (Tolken) bedömts som de bästa intagspunkterna i respektive sjö.  

Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som 
möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten 
hos aluminium och risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under 
språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen 
omblandas).  
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Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns 
egenskaper via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens 
anläggning medför att anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att 
genomföra.  

9.2 Leveranssäkerhet  
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att 
samtliga sjöar rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan 
förstudien genomfördes fanns det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. 
Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i 
dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka 
eller olyckor.  

Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. 
Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och 
hög sjöprocent kan detta hanteras. Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna 
möjliggöra tappningen och ha högre tappning under vissa perioder på året, eller en högre 
minimitappning. 

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla 
under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det 
redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att 
använda sjön för råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 
m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra 
råvattenuttaget.  

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. 
Eventuellt kan diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha 
lite mer marginal samt kunna utjämna flöden något mer.  

Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för 
Frisjön kommer troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 

9.3 Vattenkvalitet 
I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet 
råvattenkvalitet.  Av alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2 
(Säven) och T3 (Tolken) bedömts som de bästa intagspunkterna i respektive sjö.  

Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som 
möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten 
hos aluminium och risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under 
språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen 
omblandas).  
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Om det bedöms som acceptabelt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd 
temperatur (över 12oC) bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, 
givet att eventuell alg-problematik är att betrakta som hanterbar. T3 kan även göras än 
mer tilltalande om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas. 

Den nya vattenförsörjningen kommer troligen att gå på 100% under något år då Sjöbo 
vattenverk rustas upp, därefter planeras Sjöbo och den nya anläggningen troligtvis köras 
på ca 50% kapacitet. Om det är Tolken som används som råvattentäkt innebär detta att 
det är kan möjligt att råvattnet kan hållas under 12oC, detta behöver dock kontrolleras då 
det är en osäker uppgift). 

När det gäller estetisk kvalitet på utgående vatten från ett planerat vattenverk bedöms 
vattnet från Tolken kunna vara marginellt mer estetiskt tilltalande än motsvarande vatten 
från Frisjön och Säven. 

Både Tolken och Säven har mindre reningsverk som ligger i anslutning till sjön. 

9.4 Socialt & miljö 
I Tolkens närområde bor det relativt många människor som kommer påverkas av de 
restriktioner som kommer förtydligas inom det befintliga vattenskyddsområdet. Samtidigt 
är omgivningen van vid de nivåvariationer som finns i anslutning till stränderna. För 
området vid Säven kommer det att upprättas ett nytt skyddsområde och sjön kommer att 
regleras på ett annat sätt än de nivåvariationer som finns idag. Samtidigt bor det färre 
människor som kommer påverkas runt sjön. Dessa sjöar bedöms vara likvärdiga när det 
gäller motstående intressen.  

Även för Frisjön kommer människor att påverkas vid införande av skyddsområde för 
råvattentäkten. Samtidigt bedöms sjöns tveksamma kapacitet medföra ett något större 
motstående intresse på grund av att nivåvariationerna troligen kommer bli större än idag 
när regleringen förändras till förmån för vattenförsörjningen.  

Både Tolken och Frisjön regleras idag för vattenkraftsproduktion. Båda vattendomarna 
kommer att behöva omprövas om någon av sjöarna skall användas för vattenförsörjning. I 
Frisjön har BEM rådighet vilket troligen kan förenkla en tillståndsprocess. 

 I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 2015-
10-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i 
kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta 
som LIS områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och 
bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av 
sjön.  

 
9 Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man 
prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner 
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I Vårgårda kommuns ÖP (Översiktsplan 2006, Potential Vårgårda 2006-2015, antagen 
KF 2006-06-21) föreslås ett utbyggnadsområde (R2:5) vid Sävens nordvästra strand. 

I Marks kommuns översiktsplan (ÖP) finns inga föreslagna utvecklingsområden runt 
Frisjön. 

I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga 
alternativet tack vare dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket 
och vattenverket och distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst 
fördelaktiga höjdförhållandena och långa ledningssträckor. 

Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka 
miljökonsekvenserna blir i anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den 
större andelen av sjön Tolkens tillrinning (ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen 
jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att konsekvenserna kan bli något 
mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel är dels att 
möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som 
påverkan på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 

9.5 Samlad poängbedömning och viktning 
I Figur 9-2 redovisas den tidigare poängbedömningen inom parantes och den nya 
poängbedömningen ovanför. Det kan konstateras att det är små skillnader i 
poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) som ligger 
något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). 
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I Vårgårda kommuns ÖP (Översiktsplan 2006, Potential Vårgårda 2006-2015, antagen 
KF 2006-06-21) föreslås ett utbyggnadsområde (R2:5) vid Sävens nordvästra strand. 

I Marks kommuns översiktsplan (ÖP) finns inga föreslagna utvecklingsområden runt 
Frisjön. 

I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga 
alternativet tack vare dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket 
och vattenverket och distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst 
fördelaktiga höjdförhållandena och långa ledningssträckor. 

Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka 
miljökonsekvenserna blir i anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den 
större andelen av sjön Tolkens tillrinning (ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen 
jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att konsekvenserna kan bli något 
mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel är dels att 
möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som 
påverkan på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 

9.5 Samlad poängbedömning och viktning 
I Figur 9-2 redovisas den tidigare poängbedömningen inom parantes och den nya 
poängbedömningen ovanför. Det kan konstateras att det är små skillnader i 
poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) som ligger 
något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). 
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Figur 9-2 Poängbedömning och viktning innan och efter förstudiens genomförande. 

Samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i den tidigare 
bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, Sweco 
Environment AB, 20190517), Figur 9-3. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2802

   

 
 

 

62(66) 
 
RAPPORT 
2020-04-04 
 
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

 
Figur 9-3 Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar. 

Inom huvudkriteriet för vattenkvalitet har viktningen justerats till att råvattnets kvalitet 
bedöms stå för 60% vikt (tidigare 40%) och föroreningsrisk för 30% vikt (tidigare 50%) 
och den estetiska kvaliteten för 10% (samma som tidigare). Anledningen till att viktningen 
ändrats är att föroreningsrisken bedöms vara relativt sett hanterbar för alla sjöarna som 
har begränsade föroreningskällor i sin omgivning. Tolken har något fler boende runt sjön 
samtidigt som det finns ett mindre reningsverk medför att Tolken får högre poäng än 
Säven som också har ett reningsverk och Frisjön. Detta beror på att Säven som inte 
regleras aktivt idag kommer få ett nytt skyddsområde samtidigt som sjön kommer 
regleras för vattenförsörjning vilket förväntas möta ett större motstånd än det som 
förväntas vid Tolken. Runt Tolken finns ett skyddsområde som kommer skärpas ifall sjön 
utnyttjas som råvattentäkt samtidigt som boende är vana vid relativt stor 
regleringsamplitud. Även Frisjön kommer behöva upprätta ett skyddsområde för 
vattentäkt samtidigt som konsekvenserna för ett uttag av vatten kommer få större 
konsekvenser än idag.  

Om den tidigare viktningen för vattenkvalitet används så kommer Tolken fortfarande 
framstå som det mest fördelaktiga alternativet med den skillnaden att differensen 
poängmässigt mot de andra sjöarna blir mindre.  

Utredningsarbetet har genomförts stegvis och förstudiens resultat visar poängmässigt att 
Tolken är mest fördelaktig följd av Frisjön och därefter Säven. Tolkens bättre 
uttagskapacitet kommer dock inte riktigt fram i analysen eftersom alla alternativen fysiskt 
kommer klara det kravställda uttaget. Konsekvenserna för omgivningen kommer troligtvis 
bli svårare för Frisjön och detta visar sig under delkriteriet motstående intressen som har 
relativt sett låg viktning.  

9.6 Ekonomi 
I den tidigare utredningen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, 
Sweco Environment AB, 20190517), beräknades investeringskostnader fram för flera 
olika vattenförsörjningsalternativ. Utöver ytvattentäkternas (Frisjön Tolken och Säven) 
investeringskostnader som beräknats av COWI (2018), beräknades även kostnader för 
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grundvatten och konstgjord infiltration från Varnum samt grundvatten från Bollebygd och 
Dalsjöfors. 

Det var dock endast ytvattentäkterna som klarade det önskade framtida vattenbehovet på 
85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor, varför det är dessa 
alternativ som redovisas i denna utredning.  

De tidigare framtagna kostnaderna har kompletterats i denna utredning med mer 
detaljerade beräkningar för ledningsdragningar och tryckstegringsstationer, samt drift- 
och underhållskostnader för beredningsprocesserna och kostnaderna för att kunna 
pumpa vatten från råvattentäkterna till vattenverk och distributionsnätet i Borås stad. 

De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur 9-4, för en driftperiod 
på 30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida 
diskontering).  

 
Figur 9-4 Uppdaterad totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med 
avseende på investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och 
underhållskostnader. 

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån den sammanställda informationen i 
kapitel 7 och ett antagande om att hälften av Borås Stads distribuerade vatten 
produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid det planerade nya 
vattenverket. 

Givet nuvarande underlag så är alternativen relativt lika kostnadsmässigt även om Säven 
framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och Frisjön.  
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Över tidsperioden 30 år är alternativens differens är strax över 10%, vilket t.ex. är lägre 
än de osäkerheter som är kopplade till alternativens investeringskostnader (uppskattade 
till 40-50%). 

9.7 Kostnadseffektivitet 
Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur 8-3, genom att dividera 
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng. 

Resultatet, illustrerat i Figur 9-5, är känsligt för hur viktningen genomförs av de ingående 
kriterierna, då samtliga av de utredda sjöarna är alternativ som skulle fungera för Borås 
Stads framtida dricksvattenförsörjning.  Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på 
vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det mest fördelaktiga alternativet 
och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 

 
Figur 9-5 Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön 
kant. 
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10 Slutsatser 
Förstudien har resulterat i följande slutsatser: 

✓ Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som 
råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller 
långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

✓ Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen 
vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön 
Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och 
Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

✓ Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som 
dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen 
leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i 
sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall 
sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt. 

✓ Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna 
fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven 
bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna 
fungera som vattentäkt också. 

✓ Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 
organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 
alkalisering.  

✓ Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, 
men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

✓ Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 
överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 
investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 
kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 

✓ Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att 
rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa 
vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten 
till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest 
kostsamt.  

✓ Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare 
genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) 
och Säven (6,9) 

✓ Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 
framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 
inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2806

   

 
 

 

66(66) 
 
RAPPORT 
2020-04-04 
 
FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

11 Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning 
Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare 
inför samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas: 

✓ Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning. 

✓ Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms 
vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och 
påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder. 

✓ Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och 
årsproduktion. 

✓ Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet, 
särskilt för Tolken för att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet 
förändras över säsongen. 

✓ Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och 
vattenkvalitet. Detta kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört 
med den ökade nederbörden för de sjöar och avrinningsområden som är av 
intresse. 

✓ Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan 
följande övervägas;  

o Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön 
eller Säven väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via 
provtagning av filtrerade prover för att bedöma om de är partikulärt 
bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till 
humussyror).  

o Utökad provtagning med PFOS bör genomföras för den sjö som vill 
studeras närmare. 

o Karakterisering av alger bör genomföras under sommarmånaderna för 
att utreda risken för algtoxiner och liknande. 

o Om Tolken väljs bör det övervägas om det ”klarar sig” med en process 
inkluderande enbart fällning på UF. 

o Valet av alkaliseringskemikalier och kalciumhaltbehovet bör diskuteras 
samt vad som eventuellt skulle bli följden av en blandning av vatten 
med olika hårdhetsgrad bör utredas. 

o Fortsatta studier av temperaturprofiler, syreprofiler, turbiditetsprofiler 
etc. bör genomföras på vald punkt. 
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från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 
arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 
sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   

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

           

Beslutsunderlag 
1.  Regler för visselblåsarfunktionen, 2020-xx-xx 
2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16 
   
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Regler för visselblåsarfunktionen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderade regler för visselblåsarfunktionen godkänns och gäller fram till och 
med oktober 2022. Reglerna ska därefter revideras beaktat resultatet från de 
politiska överläggningarna.      

            

Ärendet i sin helhet 
 Borås Stad införde en visselblåsfunktion under 2017 och de regler som gällt är 
från 2017-01-16.  

Det framtagna förslaget har ändrats framförallt vad gäller ärenden om 
arbetsmiljö och arbetsrätt, ärenden som avser förtroendevalda och politiska 
sekreterare samt återrapporteringsfrekvensen till Kommunstyrelsen.   

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

           

Beslutsunderlag 
1.  Regler för visselblåsarfunktionen, 2020-xx-xx 
2. Regler för visselblåsarfunktionen, 2014-01-16 
   
 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

 

Kommunstyrelsen  
2020-09-21 

  CKS1 Regler för visselblåsarfunktionen 
 
 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna noterar att den förändring som föreslås i ’Regler för 
visselblåsarfunktionen’ förflyttar utredningsansvaret från centrum för kunskap och säkerhet 
till Borås Stads personalavdelning. Detta innebär i praktiken att Borås Stad fortsatt kommer 
att vara en involverad part vid eventuella konflikter mellan förtroendevald i arbetsledande 
ställning och politisk sekreterare. 

Med dagens politiska organisation ter sig detta förslag fullt naturligt, då Borås Stad som 
arbetsgivare även ansvarar för arbetsmiljön för den anställde. Detta innebär att Borås Stad 
måste ha regler och rutiner för att hantera eventuella arbetsmiljöproblem för sina anställda.  

För att komma från en situation där tjänstemannaorganisationen tvingas till delaktighet hos 
den politiska verksamheten, krävs det en förändring av den politiska organisationen. Sedan 
vårt initiativärende presenterades har flertalet politiska överläggningar ägt rum där frågan om 
den politiska organisationen diskuterats. Tyvärr har dessa samtal inte kommit fram till en 
alternativ lösning, vilket i sådana fall skulle medföra en förändring. Dessa samtal har därför 
skjutits på framtiden inför de allmänna valen 2022.  

Sverigedemokraterna förespråkar en modell där de politiska partierna erhåller en ekonomisk 
kompensation för att kunna anställa politiska sekreterare för sina förtroendevalda. På detta 
sätt överlåts arbetsmiljöansvaret till partierna från kommunen. Vi anser att detta är den 
lämpligaste lösningen då både den förtroendevalde och den politiska sekreteraren ska 
betraktas som politiska val och därigenom som förtroendeuppdrag. Detta är den lämpligaste 
lösningen där tjänstemannaorganisationen inte kidnappas och blir del av en intern politisk 
konflikt. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2810

 Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

• Regler

Borås Stads
Regler för vissel- 
blåsarfunktionen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2811

 Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

• Regler

Borås Stads
Regler för vissel- 
blåsarfunktionen 

2 Borås Stad  |  Regler för visselblåsarfunktionen   

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: 2020 xx xx
För revideringen ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr:
Gäller för alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Visselblåsarfunktionen 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 

Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anledning 
riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommunen 
blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar.

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person 
i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara 
möjliga eller lämpliga att använda. 

Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där detta 
inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att den 
personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poängtera 
att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen ska 
användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga rutinen 
inte skulle fungera.

Särskilt om ärenden avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt
Syftet med en visselblåsutredning är att avgöra om det finns trovärdighet och sakriktighet i 
det som en visselblåsare anmäler, det vill säga om det finns skäl att misstänka att allvarliga 
oegentligheter begåtts av en person i ledande ställning. I normalfallet utgör anmälningar 
som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt inte den typ av missförhållanden som ska utredas i 
visselblåsfunktionen. Dessa ärenden överlämnas därför som regel till Stadsledningskansliets 
Personal och förhandlingsavdelning för eventuell vidare åtgärd.

Förtroendevalda och politiska sekreterare
En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan 
åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti 
den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör.

Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser 
arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska, utan åtgärd från visselblåsarfunktionen och efter beslut 
av stadsdirektören, den utredas av stadsledningskansliets HR-avdelning.
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Visselblåsarfunktionen 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 

Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anledning 
riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommunen 
blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar.

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person 
i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara 
möjliga eller lämpliga att använda. 

Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där detta 
inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att den 
personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poängtera 
att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen ska 
användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga rutinen 
inte skulle fungera.

Särskilt om ärenden avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt
Syftet med en visselblåsutredning är att avgöra om det finns trovärdighet och sakriktighet i 
det som en visselblåsare anmäler, det vill säga om det finns skäl att misstänka att allvarliga 
oegentligheter begåtts av en person i ledande ställning. I normalfallet utgör anmälningar 
som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt inte den typ av missförhållanden som ska utredas i 
visselblåsfunktionen. Dessa ärenden överlämnas därför som regel till Stadsledningskansliets 
Personal och förhandlingsavdelning för eventuell vidare åtgärd.

Förtroendevalda och politiska sekreterare
En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan 
åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti 
den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör.

Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser 
arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska, utan åtgärd från visselblåsarfunktionen och efter beslut 
av stadsdirektören, den utredas av stadsledningskansliets HR-avdelning.
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Allvarliga oegentligheter 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet ”allvarliga 
oegentligheter”. Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering. 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och  
förfalskning

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen

• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön

• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

• Tjänstefel

• Sekretessbrott

• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer

• Försök att täcka över något av ovanstående 

• Jäv i alla former av situationer

• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning

Personer i ledande ställning 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckelperson 
menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom kommunen 
eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan exempelvis vara 
tjänstemän med en delegation att fatta beslut.

Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner eller 
i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen. 

Gällande lagstiftning 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 - GDPR), offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
(OSL) samt Datainspektions föreskrifter och allmänna råd.

 Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund

Vem kan anmäla?
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag. 
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Hur gör man en anmälan? 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden. 

Det finns flera olika anmälningskanaler.

• Personligt besök

• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet  

• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85

• E-post visselblas@boras.se

• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken 
oegentligheter och korruption  

Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad 
utredningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma 
trovärdighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är 
befogad. Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet 
läggs ned eller som en rekommendation till berörd nämnd.    

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig. 

Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym ska 
därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan. 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar för 
att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.   
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Hur gör man en anmälan? 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden. 

Det finns flera olika anmälningskanaler.

• Personligt besök

• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet  

• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85

• E-post visselblas@boras.se

• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken 
oegentligheter och korruption  

Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad 
utredningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma 
trovärdighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är 
befogad. Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet 
läggs ned eller som en rekommendation till berörd nämnd.    

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig. 

Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym ska 
därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan. 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar för 
att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.   
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Bilaga
Ärendeflöde och hantering av visselblåsärenden i Borås Stad.
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   2017-01-16 
 
 
 

 
 
 
 

Visselblåsarfunktion i Borås Stad  
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Visselblåsarfunktionen  
 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroen-
devalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i 
ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett 
korrekt sätt.  
 
Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anled-
ning riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommu-
nen blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar. 
 
 
När ska funktionen användas?  
 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i 
ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möj-
liga eller lämpliga att använda.  
 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där 
detta inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att 
den personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poäng-
tera att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen 
ska användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga 
rutinen inte skulle fungera. 
 
 
Allvarliga oegentligheter  
 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet "allvarliga 
oegentligheter". Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering.  
 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalsk-
ning 

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen 
• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön 
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier 
• Tjänstefel 
• Sekretessbrott 
• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer 
• Försök att täcka över något av ovanstående  
• Jäv i alla former av situationer 
• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning 
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Personer i ledande ställning  
 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckel-
person menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom 
kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan ex-
empelvis vara tjänstemän med en delegation att fatta beslut. 
 
Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner 
eller i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen.  
 
Gällande lagstiftning  
 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till personuppgiftslagen 1998:204 (PUL), offentlig-
hets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL) samt Datainspektions författningssamling DIFS 
2010:1. Utöver denna lagstiftning finns Datainspektionens föreskrifter att förhålla sig till.  
 
Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund.  
 
Vem kan anmäla? 
 
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag.  
 
Hur gör man en anmälan?  
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsa-
rärenden.  
 
Det finns flera olika anmälningskanaler. 
 

• Personligt besök 
• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet   
• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85 
• E-post visselblas@boras.se 
• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken oegentlig-

heter och korruption   
 
Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad utred-
ningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma trovär-
dighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är befogad. 
Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet läggs ned eller 
som en rekommendation till berörd nämnd.     
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Blir en anmälan offentlig?  
 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sätt en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig.  
 
Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym 
ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en an-
mälan. Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar 
för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).       
 
 
Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen 
 
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen två gånger per år.    
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Besöksadress 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00194 537 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 
torget (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Budgetuppdraget avslutas.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stads budget 2015 ges Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå flyttning 
av busstrafiken från Södra torget i syfte att frigöra torget. 

Kommunfullmäktige har senare (Borås Stads budget 2019 och 2020) fattat nytt 
beslut om Södra Torget enligt följande: 

”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan uppdraget gavs fattat inriktningsbeslut om 
Södra torget, som innebär att torget även i framtiden är nav för kollektivtrafik. 
Därför avslutas uppdraget. 
   
 

 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

Nr 97
Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 
torget (Budgetuppdrag 2015)

2020-09-07 Dnr KS 2015-00194 537

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00194 537 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 
torget (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Budgetuppdraget kvarstår och omhändertas i de kommande tvärpolitiska 
samtalen om kollektivtrafikens dragning i centrala Borås.            

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stads budget 2015 ges Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå flytt av 
busstrafiken från Södra torget i syfte att frigöra torget. 
 
Kommunfullmäktige har senare (Borås Stads budget 2019 och 2020) fattat nytt 
beslut om Södra Torget enligt följande: 
 
”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” 
 
Kommunstyrelsen ser trots det vikten av att se över vilka konsekvenser en flytt 
av all kollektivtrafik eller delar av kollektivtrafiken från Södra torget skulle få, 
både för torget och dess omgivning men också för kollektivtrafiken. 
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att 
budgetuppdraget ifråga kvarstår och att det hanteras inom ramen för de 
tvärpolitiska samtal som kommer föras om stadens kollektivtrafik.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Budgetuppdraget kvarstår och omhändertas i de kommande partiövergripande 
samtalen om kollektivtrafikens dragning i centrala Borås.            

 
 
 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00194 537 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra 
torget (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Budgetuppdraget kvarstår och omhändertas i de kommande tvärpolitiska 
samtalen om kollektivtrafikens dragning i centrala Borås.            

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stads budget 2015 ges Kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå flytt av 
busstrafiken från Södra torget i syfte att frigöra torget. 
 
Kommunfullmäktige har senare (Borås Stads budget 2019 och 2020) fattat nytt 
beslut om Södra Torget enligt följande: 
 
”Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” 
 
Kommunstyrelsen ser trots det vikten av att se över vilka konsekvenser en flytt 
av all kollektivtrafik eller delar av kollektivtrafiken från Södra torget skulle få, 
både för torget och dess omgivning men också för kollektivtrafiken. 
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att 
budgetuppdraget ifråga kvarstår och att det hanteras inom ramen för de 
tvärpolitiska samtal som kommer föras om stadens kollektivtrafik.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Budgetuppdraget kvarstår och omhändertas i de kommande partiövergripande 
samtalen om kollektivtrafikens dragning i centrala Borås.            

 
 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 
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Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00354 770 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Guldenfennig (KD): Motion: 
Äldres rätt att åldras med värdighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.       
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande, 
se bilaga.        

Sammanfattning 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral.  

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärs- och Funktionshinderrådet.  

Samtliga remissinstanser anser att det är viktigt med att ha gränser mellan 
regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i förslaget som 
gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i 
planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man 
se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att 
möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Kommunstyrelsen föreslår 
därför Fullmäktige besluta att motionen anses besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral. Motionären anser att 
Borås Stad behöver bli bättre på att möta de äldres behov och vill därför inrätta 
minst en äldrevårdcentral. Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens 
gällande äldres hälsa och delaktighet på samma plats. Flera verksamheter skulle 
därmed kunna dra nytta av varandras arbete. Verksamheten på 
äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion av 
akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så 
sätt skulle ”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter 
minska och kedjan mellan vård och omsorg bli smidigare, enligt motionären.  

Nr 98
Svar på motion av Falco Guldenfennig (KD): Motion: 
Äldres rätt att åldras med värdighet

2020-08-24 Dnr KS 2013-00354 770

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärsrådet och Kommunala 
Funktionshinderrådet.  

Centrala Pensionärsrådet samt Stadsdelsnämnd Öster har tillstyrkt motionen. 
Övriga remissinstanser har avstyrkt förslaget.  

Vård- och äldrenämnden beslöt också att avstyrka motionen med hänvisning till 
att nämnden arbetar förebyggande och kunskapsspridande med hjälp av flera 
olika professioner genom Träffpunkt Simonsland. Sedan motionen skrevs och 
behandlats av remissinstanserna har den kommungemensamma träffpunkten, 
Träffpunkt Simonsland, varit igång under flera år. Träffpunkt Simonsland är en 
mötesplats som ska främja samverkan, gemenskap och bryta ensamhet. Från 
träffpunkten utgår kommunala tjänstemän som exempelvis anhörigkonsulenter, 
demensteam och äldreombud, som jobbar förebyggande. Drift av vårdcentraler 
inryms inte i det kommunala ansvarsområdet och regionen har verksamheter 
för att fånga upp målgruppen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Sammanfattningsvis anser samtliga remissinstanser att det är viktigt med att ha 
gränser mellan regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i 
förslaget som gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt 
Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under flera 
år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara 
nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. 
Fullmäktige anser därför motionen besvarad.   

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet, 2013-04-24 
2. Remissvar, Centrala pensionärsrådet 2013-06-14 
3. Remissvar, Kommunala Funktionshinderrådet 2013-06-14 
4. Yttrande över motion, SDN V 2013-10-04 
5. Yttrande över motion, SDN N 2013-09-23. 
6. Remissvar, motion, SDN O 2013-09-26 
7. Remissvar, motion, VAN 2018-02-15 
   
 

 

Rose-Marie Liljenby 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärsrådet och Kommunala 
Funktionshinderrådet.  

Centrala Pensionärsrådet samt Stadsdelsnämnd Öster har tillstyrkt motionen. 
Övriga remissinstanser har avstyrkt förslaget.  

Vård- och äldrenämnden beslöt också att avstyrka motionen med hänvisning till 
att nämnden arbetar förebyggande och kunskapsspridande med hjälp av flera 
olika professioner genom Träffpunkt Simonsland. Sedan motionen skrevs och 
behandlats av remissinstanserna har den kommungemensamma träffpunkten, 
Träffpunkt Simonsland, varit igång under flera år. Träffpunkt Simonsland är en 
mötesplats som ska främja samverkan, gemenskap och bryta ensamhet. Från 
träffpunkten utgår kommunala tjänstemän som exempelvis anhörigkonsulenter, 
demensteam och äldreombud, som jobbar förebyggande. Drift av vårdcentraler 
inryms inte i det kommunala ansvarsområdet och regionen har verksamheter 
för att fånga upp målgruppen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Sammanfattningsvis anser samtliga remissinstanser att det är viktigt med att ha 
gränser mellan regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i 
förslaget som gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt 
Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under flera 
år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara 
nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. 
Fullmäktige anser därför motionen besvarad.   

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet, 2013-04-24 
2. Remissvar, Centrala pensionärsrådet 2013-06-14 
3. Remissvar, Kommunala Funktionshinderrådet 2013-06-14 
4. Yttrande över motion, SDN V 2013-10-04 
5. Yttrande över motion, SDN N 2013-09-23. 
6. Remissvar, motion, SDN O 2013-09-26 
7. Remissvar, motion, VAN 2018-02-15 
   
 

 

Rose-Marie Liljenby 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 
2020-07-15 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00354 770 

  

 Kommunfullmäktige 
 
  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Motion: 
Äldres rätt att åldras med värdighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att vård- och äldrenämnden i samråd med regionen, prövar vilka 
verksamhetsgrenar som arbetar med äldres hälsa och delaktighet, som skulle 
kunna samlokaliseras eller samverka med den kommande äldrevårdcentralen.  

Sammanfattning 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral.  

Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärs- och Funktionshinderrådet.  

Samtliga remissinstanser anser att det är viktigt med att ha gränser mellan 
regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i förslaget som 
gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i 
planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man 
se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att 
möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Kommunstyrelsen föreslår 
därför Fullmäktige besluta att motionen anses besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Falco Guldenfennig har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-25 
lämnat in förslaget att inrätta minst en äldrevårdcentral. Motionären anser att 
Borås Stad behöver bli bättre på att möta de äldres behov och vill därför inrätta 
minst en äldrevårdcentral. Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens 
gällande äldres hälsa och delaktighet på samma plats. Flera verksamheter skulle 
därmed kunna dra nytta av varandras arbete. Verksamheten på 
äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion av 
akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så 
sätt skulle ”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter minska 
och kedjan mellan vård och omsorg bli smidigare, enligt motionären.  
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Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärsrådet och Kommunala 
Funktionshinderrådet.  

Centrala Pensionärsrådet samt Stadsdelsnämnd Öster har tillstyrkt motionen. 
Övriga remissinstanser har avstyrkt förslaget.  

Vård- och äldrenämnden beslöt också att avstyrka motionen med hänvisning till 
att nämnden arbetar förebyggande och kunskapsspridande med hjälp av flera 
olika professioner genom Träffpunkt Simonsland. Sedan motionen skrevs och 
behandlats av remissinstanserna har den kommungemensamma träffpunkten, 
Träffpunkt Simonsland, varit igång under flera år. Träffpunkt Simonsland är en 
mötesplats som ska främja samverkan, gemenskap och bryta ensamhet. Från 
träffpunkten utgår kommunala tjänstemän som exempelvis anhörigkonsulenter, 
demensteam och äldreombud, som jobbar förebyggande. Drift av vårdcentraler 
inryms inte i det kommunala ansvarsområdet och regionen har verksamheter för 
att fånga upp målgruppen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Sammanfattningsvis anser samtliga remissinstanser att det är viktigt med att ha 
gränser mellan regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i 
förslaget som gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt 
Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under flera 
år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara 
nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Fullmäktige 
anser därför motionen besvarad.   

 
 
Niklas Arvidsson (KD) 
Kommunalråd 
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Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnd Norr, Öster, Väster, Vård- 
och äldreförvaltningen samt Centrala Pensionärsrådet och Kommunala 
Funktionshinderrådet.  

Centrala Pensionärsrådet samt Stadsdelsnämnd Öster har tillstyrkt motionen. 
Övriga remissinstanser har avstyrkt förslaget.  

Vård- och äldrenämnden beslöt också att avstyrka motionen med hänvisning till 
att nämnden arbetar förebyggande och kunskapsspridande med hjälp av flera 
olika professioner genom Träffpunkt Simonsland. Sedan motionen skrevs och 
behandlats av remissinstanserna har den kommungemensamma träffpunkten, 
Träffpunkt Simonsland, varit igång under flera år. Träffpunkt Simonsland är en 
mötesplats som ska främja samverkan, gemenskap och bryta ensamhet. Från 
träffpunkten utgår kommunala tjänstemän som exempelvis anhörigkonsulenter, 
demensteam och äldreombud, som jobbar förebyggande. Drift av vårdcentraler 
inryms inte i det kommunala ansvarsområdet och regionen har verksamheter för 
att fånga upp målgruppen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Sammanfattningsvis anser samtliga remissinstanser att det är viktigt med att ha 
gränser mellan regionens och kommunens ansvar eftersom det finns delar i 
förslaget som gränsar till regionens ansvar. När motionen skrevs var Träffpunkt 
Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under flera 
år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara 
nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår. Fullmäktige 
anser därför motionen besvarad.   

 
 
Niklas Arvidsson (KD) 
Kommunalråd 



    

Äldres rätt att åldras med värdighet 

Borås Stad måste möta de äldres behov bättre! Med en tydligare styrning av såväl hälso- och 
sjukvårdsinsatser som friskvårdsinsatser anser vi Kristdemokrater att behoven från de äldre 
bättre kan tillgodoses. Vi vill därför att Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral.  

Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens gällande äldres hälsa och delaktighet under 
ett och samma tak. Flera verksamheter, såsom seniorguide, äldrelots, demensteam, stöd till 
närstående jämte förebyggande hembesök, skulle kunna dra nytta av varandras arbete. 
Sannolikt kan även hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, dagcenter, anhörigcentral och 
administration av trygghetsplatser samordnas.   

Verksamheten på Äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion 
av akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så sätt skulle 
”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter minska och kedjan mellan vård 
och omsorg bli smidigare.  

Inrättandet av en Äldrevårdcentral ser vi Kristdemokrater som en nödvändig åtgärd för att 
möta den åldrande befolkningens ökade behov av stöd från kommunala hälso- och sjukvården 
och andra delar av kommunens verksamheter som riktar sig till äldre.  

 Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

- Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral. 

Falco Güldenpfennig (KD) 
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2013/KS0354 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion: Äldres rätt att åldras med värdighet  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Rådet ställer sig bakom motionen men inser att detta inte enbart är en kommunal 
fråga. 

 

Centrala pensionärsrådets yttrande i sin helhet 
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att ställa sig 
bakom motionen. Rådet tycker att äldrevårdscentral är en viktig fråga och 
organisationerna har i regionens pensionärsråd påtalat att man tycker att det ska 
finnas en äldrevårdscentral med god geriatrisk kompetens inom Närhälsans område 8. 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är ett annat forum där denna fråga kan lyftas.  
  

 

Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare i Centrala pensionärsrådet. 
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Diarienummer 
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion: Äldres rätt att åldras med värdighet  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Rådet ställer sig bakom motionen men inser att detta inte enbart är en kommunal 
fråga. 

 

Centrala pensionärsrådets yttrande i sin helhet 
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att ställa sig 
bakom motionen. Rådet tycker att äldrevårdscentral är en viktig fråga och 
organisationerna har i regionens pensionärsråd påtalat att man tycker att det ska 
finnas en äldrevårdscentral med god geriatrisk kompetens inom Närhälsans område 8. 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är ett annat forum där denna fråga kan lyftas.  
  

 

Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare i Centrala pensionärsrådet. 

 

 

      

 

Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 
 

REMISSVAR 
Sida 
1(1) 

Datum 
2013-05-29 

Diarienummer 
2013/KS0354 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsen 

 

Svar på motion: Äldres rätt att åldras med värdighet 

 

Kommunala funktionshinderrådet yttrande i sin helhet 
Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013 beslutade rådet att avstyrka 
motionen. Rådet yrkar avslag eftersom vårdcentral inte är en kommunal angelägenhet. 
Rådet påpekar att den psykiska ohälsan också kräver specialistkompetens inom 
närhälsan. 
 
 

 

Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare i Kommunala funktionshinderrådet. 
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Hans Abrahamsson 2013-09-26 Dnr 2013/SDNN0102 
Områdeschef äldreomsorg  
 
    
 
 

Remiss Motion Äldres rätt att åldras med 
värdighet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0354 
 
 
Nämndens beslut  
Nämnden avstyrker motionen Äldres rätt att åldras med värdighet och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.   
 
 
Ärendet i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en 
motion om att inrätta en äldrevårdscentral. Tankar om en samlad kommunal 
kompetens som riktar sig till äldre finns redan utifrån planer kring 
kommungemensam träffpunkt samt demensenhet på Boda. Här saknas dock 
primärvårdens kompetens. Ansvaret för att starta äldrevårdscentral åvilar 
region och primärvård och är inte ett uppdrag för Borås Stad. Nämnden ser 
gärna att Borås Stads representanter i olika forum för Närvårdssamverkan 
lyfter frågan om äldrevårdscentral för diskussion. Nämnden avstyrker 
förslaget om att Borås Stad ska inrätta en äldrevårdscentral då detta ligger 
inom regionens ansvar. 

 
 
Ärendet 
Motionen tar upp behovet av att samla spetskompetens på äldres hälsa 
under ett och samma tak. Motionen lyfter fram det ökade behovet av stöd 
från den kommunala hälso- och sjukvården för att möta den åldrande 
befolkningens behov.  Motionären föreslår att Borås Stad inrättar en 
äldrevårdcentral där det bland annat kan finnas verksamheter såsom 
seniorguide, äldrelots, demensteam och dagcenter. Verksamheten skulle vara 
tänkt att drivas dygnet runt och ske i samordning med primärvården.  
 
Tanken med samordnade resurser för äldres hälsa är en god tanke. I Borås 
Stad finns långt framskridna planer på att starta en kommungemensam 
träffpunkt som kommer att inrymma flera resurser för både äldre, 
funktionsnedsatta och anhöriga. Här kommer att finnas stöd för närstående, 
anhörigkonsulenter och träffpunktsmöjligheter. Likadant kommer det att 
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Områdeschef äldreomsorg  
 
    
 
 

Remiss Motion Äldres rätt att åldras med 
värdighet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0354 
 
 
Nämndens beslut  
Nämnden avstyrker motionen Äldres rätt att åldras med värdighet och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.   
 
 
Ärendet i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna synpunkter på en 
motion om att inrätta en äldrevårdscentral. Tankar om en samlad kommunal 
kompetens som riktar sig till äldre finns redan utifrån planer kring 
kommungemensam träffpunkt samt demensenhet på Boda. Här saknas dock 
primärvårdens kompetens. Ansvaret för att starta äldrevårdscentral åvilar 
region och primärvård och är inte ett uppdrag för Borås Stad. Nämnden ser 
gärna att Borås Stads representanter i olika forum för Närvårdssamverkan 
lyfter frågan om äldrevårdscentral för diskussion. Nämnden avstyrker 
förslaget om att Borås Stad ska inrätta en äldrevårdscentral då detta ligger 
inom regionens ansvar. 

 
 
Ärendet 
Motionen tar upp behovet av att samla spetskompetens på äldres hälsa 
under ett och samma tak. Motionen lyfter fram det ökade behovet av stöd 
från den kommunala hälso- och sjukvården för att möta den åldrande 
befolkningens behov.  Motionären föreslår att Borås Stad inrättar en 
äldrevårdcentral där det bland annat kan finnas verksamheter såsom 
seniorguide, äldrelots, demensteam och dagcenter. Verksamheten skulle vara 
tänkt att drivas dygnet runt och ske i samordning med primärvården.  
 
Tanken med samordnade resurser för äldres hälsa är en god tanke. I Borås 
Stad finns långt framskridna planer på att starta en kommungemensam 
träffpunkt som kommer att inrymma flera resurser för både äldre, 
funktionsnedsatta och anhöriga. Här kommer att finnas stöd för närstående, 
anhörigkonsulenter och träffpunktsmöjligheter. Likadant kommer det att 
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Hans Abrahamsson 2013-09-26 Dnr 2013/SDNN0102 
Områdeschef äldreomsorg  
 
    
 
 

starta en enhet med demensinriktning på Bodagatan 36 som kommer att 
inrymma trygghetsplatser, dagverksamhet och andra insatser. 
 
När det gäller Äldrevårdscentral är detta en god idé men är Regionens/  
Primärvårdens ansvar och inte Borås Stads ansvar. Om Primärvården tar 
initiativ till detta i Borås så bör Borås Stad vara med på något sätt. 
Pensionärsrådet framför förslaget att föra frågan för diskussion i 
Närvårdssamverkan, vilket nämnden anser är ett lämpligt forum att påbörja 
en diskussion kring detta. 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Huruvida ärendet får ekonomiska konsekvenser för Borås Stad hänger 
samman med hur organisationen av äldrevårdscentralen kommer att se ut 
och vilket ansvar som Borås Stad tar på sig. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Barn och unga 
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? 
Nej, beslutet kommer inte att beröra barn. Indirekt kan givetvis äldres hälsa 
få gynnsam påverkan på barns villkor eftersom nätverk, anhöriga far- och 
morföräldrar ofta är centrala vuxna personer för barn. Detta är dock inte det 
primära syftet med motionen. 
 
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin 
mening? 
Nej. 
 
Likabehandling 
Ärendet bedöms inte påverka mångfald och jämställdhet. 
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Omvärldsperspektiv 
Äldrevårdscentraler finns på några platser i Sverige t.ex. Solna och i 
Kronoberg där landstingen tagit initiativ till att starta dessa. 
 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-09-25. 
 
 
Remissinstans 
Ärendet har remitterats till lokala pensionärsrådet den 27 augusti 2013. 
Lokala Pensionärsrådet ser idén kring äldrevårdscentral som intressant, men 
inte som ett kommunalt uppdrag. Pensionärsrådet föreslår att lyfta 
Äldrevårdscentral till diskussion i den samverkan som sker i 
Närvårdssamverkan. 
 
 
 
STADSDELSNÄMNDEN NORR 
 
 
 
 
Malin Carlsson (S)   Annika Andersson 
Ordförande    Tf stadsdelschef 
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Omvärldsperspektiv 
Äldrevårdscentraler finns på några platser i Sverige t.ex. Solna och i 
Kronoberg där landstingen tagit initiativ till att starta dessa. 
 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2013-09-25. 
 
 
Remissinstans 
Ärendet har remitterats till lokala pensionärsrådet den 27 augusti 2013. 
Lokala Pensionärsrådet ser idén kring äldrevårdscentral som intressant, men 
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STADSDELSNÄMNDEN NORR 
 
 
 
 
Malin Carlsson (S)   Annika Andersson 
Ordförande    Tf stadsdelschef 
 

  
 BESLUT 1 (1) 
 
 Sammanträdesdatum 2013-09-26 
 2013/SDNO0114 
Handläggare 
Annica Olausson 

   
   Kommunstyrelsen 

 
 
  

 
 

Remiss, motion: Äldres rätt att åldras med värdighet 
 
Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen – Äldres rätt att åldras med 
värdighet.  

 
Nämndens yttrande  
 
I motionen föreslås att Borås Stad inrättar minst en äldrevårdscentral. Enligt förslagsställaren 
ska en äldrevårdcentral samla all spetskompetens för äldres hälsa och delaktighet under ett 
och samma tak. Verksamheten på äldrevårdscentralen föreslås också kunna bedrivas i sam-
verkan med primärvården. 

Stadsdelsnämnden Öster ser fördelar i förslaget med att samla olika kompetenser och 
verksamheter under ett och samma tak och därmed dra nytta av varandras arbete. 

Grundtanken i motionen sammanfaller delvis med Stadsdelsnämnden Östers uppdrag att till 
Kommunfullmäktige lämna ett underlag om en kommungemensam träffpunkt. Syftet med 
en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan 
på flera plan gällande verksamhet och lokaler, som bryter isolering för den enskilde och 
främjar gemenskap.  

Ur ansvarssynpunkt vill Stadsdelsnämnden dock betona att det inte ingår i kommunens upp-
drag att bedriva sjukvård på den nivå som anges i motionen.  

Sammanfattningsvis är Stadsdelsnämnden Öster positiv till motionen och föreslår att frågan 
om en äldrevårdscentral bör utredas ytterligare. 

 
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER 
 
 
 
 
Ulf Sjösten   Rita Johansson 
Ordförande  Stadsdelschef   
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 2013-09-05                     2013/SDNV0142 

 
Maria Svensson 
Planeringsledare Äldreomsorg 
033-35 36 65 

                             
 

  

      
Yttrande över motion: Äldres rätt att åldras med 
värdighet 
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta: 
 

1. Att avslå förslaget att Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral. 
2. Att upprättad tjänsteskrivelse översänds som Stadsdelsnämnden 

Västers yttrande till Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Stadsdelsnämnd Öster arbetar på uppdrag av Kommunfullmäktige med ett 
förslag om en kommungemensam träffpunkt och anhörigcentral. 
Inriktningen på verksamheten innefattar flertalet av de verksamheter som 
motionen föreslår ska finnas inom ramen för en äldrevårdcentral. Det finns 
även ett avtal som reglerar sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och Borås Stad. Utifrån detta föreslås att 
Stadsdelsnämnd Väster avslår motionen.  
 
Yttrandet i sin helhet 
Stadsdelsnämnd Öster fick i Budget 2013 uppdraget att utreda träffpunkter 
för äldre och former för en anhörigcentral. Nämndens förslag var att 
inrymma en kommungemensam träffpunkt i äldre- och 
funktionshinderverksamheten, anhörigcentral och föreningslokaler i en 
större lokal. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget om inriktning vid 
sammanträde, 2013-03-18, då även uppdrag om exempelvis lokal gavs till 
Lokalförsörjningsnämnden. I dagsläget pågår i Stadsdelsnämnd Öster ett 
fortsatt arbete kring gemensam träffpunkt för äldre, funktionshindrade och 
anhöriga där flertalet av de verksamheter som motionen innefattar beaktas. 
 
I motionen föreslås att ”Verksamheten på Äldrevårdscentralen bör bedrivas 
dygnet runt och ha en funktion av akut omhändertagande…”. Att bedriva 
akut verksamhet är Primärvårdens ansvar utifrån det avtal som reglerar 
hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
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Maria Svensson 
Planeringsledare Äldreomsorg 
033-35 36 65 

                             
 

  
kommunerna i Västra Götaland. Avtalet har antagits av Regionfullmäktige 
och av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Det gäller fr.o.m. 2012-04-01 
t.o.m. 2016-03-31.  
 
Fördelarna med att samla kommungemensamma verksamheter som berör 
äldre under ett och samma tak är många. Att medborgarna ska ha ”en väg 
in” och att samverkan mellan olika verksamheter kan underlätta är till gagn 
för äldre i Borås Stad. Det är dock viktigt att vara tillgänglig och ha 
kompetens även på ett lokalt plan. Att ha en mer samlad hälso- och 
sjukvård inom Regionen är redan reglerat i det avtal som gäller. Den 
kommunala hemsjukvården är i dagsläget organiserad utifrån stadsdelarna, 
vilket ger positiva effekter gentemot brukarna i den meningen att 
legitimerad personal i hemsjukvården arbetar i team tillsammans med 
biståndshandläggare och omvårdnadspersonalen i hemtjänsten.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att Stadsdelsnämnd Väster avslår förslaget att 
Borås stad inrättar minst en äldrevårdcentral i motionen: Äldres rätt att 
åldras med värdighet.  
 
 
Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.  
  
  
  
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER 
  
   
  
Malin Aronsson 
Stadsdelschef 
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kommunerna i Västra Götaland. Avtalet har antagits av Regionfullmäktige 
och av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Det gäller fr.o.m. 2012-04-01 
t.o.m. 2016-03-31.  
 
Fördelarna med att samla kommungemensamma verksamheter som berör 
äldre under ett och samma tak är många. Att medborgarna ska ha ”en väg 
in” och att samverkan mellan olika verksamheter kan underlätta är till gagn 
för äldre i Borås Stad. Det är dock viktigt att vara tillgänglig och ha 
kompetens även på ett lokalt plan. Att ha en mer samlad hälso- och 
sjukvård inom Regionen är redan reglerat i det avtal som gäller. Den 
kommunala hemsjukvården är i dagsläget organiserad utifrån stadsdelarna, 
vilket ger positiva effekter gentemot brukarna i den meningen att 
legitimerad personal i hemsjukvården arbetar i team tillsammans med 
biståndshandläggare och omvårdnadspersonalen i hemtjänsten.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att Stadsdelsnämnd Väster avslår förslaget att 
Borås stad inrättar minst en äldrevårdcentral i motionen: Äldres rätt att 
åldras med värdighet.  
 
 
Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.  
  
  
  
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER 
  
   
  
Malin Aronsson 
Stadsdelschef 

  
 



    

Äldres rätt att åldras med värdighet 

Borås Stad måste möta de äldres behov bättre! Med en tydligare styrning av såväl hälso- och 
sjukvårdsinsatser som friskvårdsinsatser anser vi Kristdemokrater att behoven från de äldre 
bättre kan tillgodoses. Vi vill därför att Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral.  

Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens gällande äldres hälsa och delaktighet under 
ett och samma tak. Flera verksamheter, såsom seniorguide, äldrelots, demensteam, stöd till 
närstående jämte förebyggande hembesök, skulle kunna dra nytta av varandras arbete. 
Sannolikt kan även hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, dagcenter, anhörigcentral och 
administration av trygghetsplatser samordnas.   

Verksamheten på Äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion 
av akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så sätt skulle 
”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter minska och kedjan mellan vård 
och omsorg bli smidigare.  

Inrättandet av en Äldrevårdcentral ser vi Kristdemokrater som en nödvändig åtgärd för att 
möta den åldrande befolkningens ökade behov av stöd från kommunala hälso- och sjukvården 
och andra delar av kommunens verksamheter som riktar sig till äldre.  

 Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 

- Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral. 

Falco Güldenpfennig (KD) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2017-12-13 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00354 
770 

  

 
 

Remiss: Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet 
 

Remissinstanser 
1. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 28 februari 
2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i 
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 
namn. Ange diarienummer KS 2013-00354 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. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165
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Remiss: Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet 
 

Remissinstanser 
1. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 28 februari 
2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i 
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 
namn. Ange diarienummer KS 2013-00354 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. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-02-15 
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Remiss, motion: Äldres rätt att åldras med värdighet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att avstyrka 
motionen ”Äldres rätt att åldras med värdighet”.   

Sammanfattning 
Motionären anser att Borås Stad behöver bli bättre på att möta de äldres behov 
och vill därför inrätta minst en äldrevårdcentral. Äldrevårdcentralen ska samla 
all spetskompetens gällande äldres hälsa och delaktighet och bör helst bedrivas 
dygnet runt, samt ha en funktion av akut omhändertagande.   

Inrättande och drift av vårdcentraler inryms inte i det kommunala ansvaret och 
är Västra Götalandsregionens verksamhetsområde. Däremot arbetar Vård- och 
äldrenämnden idag med förebyggande verksamhet, främst genom de öppna 
mötesplatserna som finns i olika delar av Borås Stad. Mötesplatserna ska vara 
en länk till förebyggande arbete, genom att verka för kunskapsspridning kring 
hälsa, säkerhet och trygghet samt för att motverka ensamhet.  

Vård- och äldrenämnden anser inte att Borås Stad ska ta över ansvaret för 
någon typ av vårdcentral, från Västra Götalandsregionen. Samverkan mellan 
kommun och region kommer däremot att stärkas i samband med att den nya 
lagen om trygg och säker utskrivning (Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, 2017:612) trädde i kraft 2018-01-01. Vård- och 
äldrenämnden hänvisar till det förebyggande arbete som bedrivs inom 
äldreomsorgen i Borås Stad, samt att Borås Stad inte ska ta över ansvaret för 
någon typ av vårdcentral från Västra Götalandsregionen utan istället stärka 
närvårdssamverkan med regionen. Vård- och äldrenämnden föreslår därmed 
Kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen ”Äldres rätt att åldras med 
värdighet”.   

Ärendet i sin helhet 
Motionären anser att Borås Stad behöver bli bättre på att möta de äldres behov 
och vill därför inrätta minst en äldrevårdcentral. Äldrevårdcentralen ska samla 
all spetskompetens gällande äldres hälsa och delaktighet på samma plats. Flera 
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verksamheter skulle därmed kunna dra nytta av varandras arbete. Verksamheten 
på äldrevårdcentralen bör helst bedrivas dygnet runt och även ha en funktion av 
akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På så 
sätt skulle ”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter 
minska och kedjan mellan vård och omsorg bli smidigare, enligt motionären. 
Därför föreslås att Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral.  

Inrättande och drift av vårdcentraler inryms inte i det kommunala ansvaret och 
är Västra Götalandsregionens verksamhetsområde. Däremot arbetar Vård- och 
äldrenämnden idag med förebyggande verksamhet, främst genom de öppna 
mötesplatserna som finns i olika delar av Borås Stad. Vid de öppna 
mötesplatserna är fokus på förebyggande åtgärder som förhindrar/motverkar 
sjukdom, skador samt psykiska och sociala problem.  Vid mötesplatserna sker 
också verksamhet med hälsofrämjande insatser, i syfte att stärka eller bibehålla 
människors välbefinnande. Insatser på dessa områden leder till ökad livskvalitet 
för individen, men också till samhällsekonomiska vinster på grund av att detta 
arbetssätt leder till att kommunens biståndsbedömda insatser, t.ex. hemtjänst, 
senareläggs. Mötesplatserna ska vara en länk till förebyggande arbete, genom att 
verka för kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet samt för att 
motverka ensamhet.  

2017-11-30 fattade Vård- och äldrenämnden beslut om ett inriktningsdokument 
för äldreomsorgen, med giltighetstid 2018 – 2022. Inriktningsdokumentet pekar 
ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor för nämndens verksamhet. En 
av frågorna som nämnden ska fokusera på är att utveckla mötesplatserna.  

Vård- och äldrenämnden anser inte att Borås Stad ska ta över ansvaret för 
någon typ av vårdcentral, från Västra Götalandsregionen. Samverkan mellan 
kommun och region kommer däremot att stärkas i samband med att den nya 
lagen om trygg och säker utskrivning (Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, 2017:612) trädde i kraft 2018-01-01. Lagen syftar till 
att främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård 
behöver insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja 
att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart 
som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Öppenvården ska enligt den nya lagen utse en fast 
vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten ansvarar för att vid utskrivning kalla till 
samordnad individuell planering (SIP) samt att upprätta en SIP. 

Primärvården har idag i sitt uppdrag (Krav- och kvalitetsboken VG primärvård) 
att utföra läkarbesök hemma hos patienter som inte kan ta sig till vårdcentralen. 
Under 2017 har ett projekt bedrivits för att öka och förbättra 
närvårdssamverkan mellan primärvården och den kommunala hemsjukvården. 
Kommunerna i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och primärvården har 
under projekttiden enats som gemensamma principer/rutiner för hembesöken. 
Multisjuka äldre i ordinärt boende har varit målgruppen i projektet med mobila 
hemsjukvårdsläkare.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2841

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

verksamheter skulle därmed kunna dra nytta av varandras arbete. Verksamheten 
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Inrättande och drift av vårdcentraler inryms inte i det kommunala ansvaret och 
är Västra Götalandsregionens verksamhetsområde. Däremot arbetar Vård- och 
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också verksamhet med hälsofrämjande insatser, i syfte att stärka eller bibehålla 
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för individen, men också till samhällsekonomiska vinster på grund av att detta 
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senareläggs. Mötesplatserna ska vara en länk till förebyggande arbete, genom att 
verka för kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet samt för att 
motverka ensamhet.  

2017-11-30 fattade Vård- och äldrenämnden beslut om ett inriktningsdokument 
för äldreomsorgen, med giltighetstid 2018 – 2022. Inriktningsdokumentet pekar 
ut långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor för nämndens verksamhet. En 
av frågorna som nämnden ska fokusera på är att utveckla mötesplatserna.  

Vård- och äldrenämnden anser inte att Borås Stad ska ta över ansvaret för 
någon typ av vårdcentral, från Västra Götalandsregionen. Samverkan mellan 
kommun och region kommer däremot att stärkas i samband med att den nya 
lagen om trygg och säker utskrivning (Lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, 2017:612) trädde i kraft 2018-01-01. Lagen syftar till 
att främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård 
behöver insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja 
att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart 
som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Öppenvården ska enligt den nya lagen utse en fast 
vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten ansvarar för att vid utskrivning kalla till 
samordnad individuell planering (SIP) samt att upprätta en SIP. 

Primärvården har idag i sitt uppdrag (Krav- och kvalitetsboken VG primärvård) 
att utföra läkarbesök hemma hos patienter som inte kan ta sig till vårdcentralen. 
Under 2017 har ett projekt bedrivits för att öka och förbättra 
närvårdssamverkan mellan primärvården och den kommunala hemsjukvården. 
Kommunerna i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och primärvården har 
under projekttiden enats som gemensamma principer/rutiner för hembesöken. 
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Vård- och äldrenämnden hänvisar till det förebyggande arbete som bedrivs 
inom äldreomsorgen i Borås Stad, samt att Borås Stad inte ska ta över ansvaret 
för någon typ av vårdcentral från Västra Götalandsregionen utan istället stärka 
samverkan med regionen. Vård- och äldrenämnden föreslår därmed 
Kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen ”Äldres rätt att åldras med 
värdighet”.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet.  

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2018-02-07. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 
Ida Legnemark (V) 
Ordförande 

Annika Andersson 
Tf. Förvaltningschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.           

Sammanfattning 
Fredrich Legnemark och Ida Legnemark (Vänsterpartiet) har vid 
Kommun-fullmäktiges sammanträde den 17 december 2009 inlämnat 
rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att 
utreda förutsättningarna för en tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik i 
Borås Stad.           

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2011-01-10, § 19  

Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet 
Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 24 

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37:  

Motionen återemitteras till Kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för framtidens 
kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens bedömning 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas i september 2020. 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
 
 

Nr 99
Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Leg-
nemark (V): Framtidens kollektivtrafik.
2020-09-07 Dnr KS 2017-00318 532

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.           

Sammanfattning 
Fredrich Legnemark och Ida Legnemark (Vänsterpartiet) har vid 
Kommun-fullmäktiges sammanträde den 17 december 2009 inlämnat 
rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att 
utreda förutsättningarna för en tråd- eller spårvägsbaserad kollektivtrafik i 
Borås Stad.           

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2011-01-10, § 19  

Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet 
Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

Motionen bifalles. 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-24, § 24 

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 37:  

Motionen återemitteras till Kommunstyrelsen för att utreda förutsättningarna för framtidens 
kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens bedömning 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas i september 2020. 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
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Motion: Framtidens kollektivtrafik   
 

Det är trångt i trafiken och i takt med att Borås växer ökar trängseln, både på gatorna och  

i kollektivtrafiken. I många fall går det snabbare att gå än att åka kollektivt. Så ska det inte  
vara.  Kollektivtrafiken måste byggas ut och bli mer effektiv, inte minst i innerstan.  I takt med 

att fler människor behöver transportera sig aktualiseras frågan hur man gör detta på det mest 
miljövänliga sättet i framtiden. 

 

Många städer i Europa, t.ex. Zürich och Lyon, satsar idag på elektriska fordon i form av  
trådbussar eller ”trams on wheels”. I Sverige har Landskrona byggt en kortare linje som  
togs i drift 2003. Även andra svenska städer, t.ex. Jönköping, har långt framskridna planer  
på trådbussystem. Elfordon har sannolikt framtiden för sig. 
 
De varianter som skulle kunna tänkas vara aktuella är spårvagnstrafik eller trådbusstrafik, 
båda med sina egna meriter och hinder. 
 

Spårvagnstrafik 

 

Med en spårvagn får fler tillgång till kollektivtrafik. Personer med nedsatt fysisk förmåga eller 
personer med barnvagnar och annat tungt bagage har lättare och säkrare att komma av och 
på en spårvagn än andra transportmedel. Tillgängligheten förbättras också ur den aspekten 
att de nya, moderna spårvagnarna är anpassade för innerstadstrafik och kan lätt ta sig fram 
även i tätbebyggda områden med snäva kurvor och smala gator. 
 
Spårvagnstrafik är ekonomiskt på långsiktigt stabila linjer med hög resandevolym. Genom en 
spårvägskonvertering skulle man på vissa linjer kunna höja medelhastigheten vilket innebär 
att man klarar motsvarande trafik med färre fordon och man har kapacitet för kraftig 
resandeökning. 
 
Spårvagnar drivs av el och återvinner bromsenergi, vilket är oslagbart ur miljösynpunkt. 
 

Trådbusstrafik 

 
Ett trådbussnät är billigare att bygga än ett spårvägssystem och driftkostnaden är lägre än för  



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2844

2009‐12‐13 

både spårvagn och buss. En eldriven trådbuss har en mycket hög verkningsgrad jämfört med  
en buss med förbränningsmotor, oavsett om den senare drivs på etanol, diesel eller biogas.  
Dessutom kan man mata tillbaka energi vid bromsning och i nedförsbackar, vilket  
sammantaget ger ett mycket energieffektivt system. Energiförbrukningen är faktiskt i nivå  
med spårvagnen och innebär en 60‐procentig energibesparing jämfört med biogasbussen   
(ca 1.8‐2.5kWh/km jämfört med 4.0‐5.6kWh/km). Trådbussar är tysta, miljövänliga ‐ ur både  
ett lokalt och globalt perspektiv ‐ och fordonen finns som lagervara hos flera stora  
fordonstillverkare. Moderna trådbussar är rymliga och bekväma och accelererar snabbt utan  
buller och avgaser.  
 
Bristande flexibilitet framhålls ofta till trådbussens nackdel. Detta kan delvis vara riktigt  
utifrån trafikutövarens perspektiv, men ur ett trafikantperspektiv är bristen på flexibilitet  
snarare en fördel, då den ökar förutsägbarheten i kollektivtrafiken. Resenärerna vill ha en  
pålitlig tidtabell och linjedragningar som inte ändras alltför ofta. Detta kallas allmänt för  
”spårvägseffekten” och är en av faktorerna som gör spårbunden trafik populärare än buss.  
Dessutom finns det idag trådbussar i form av plug in‐hybrider som kan köras kortare  
sträckor på batteridrift, vilket kraftigt ökar flexibiliteten.  
 

Framtidens kollektivtrafik 

 

Vi vill det som är bäst för Borås stad, dess invånare, men även miljön och klimatet, vi menar 
att en växande stadskärna inte behöver stå i motsättning till en hållbar utveckling, därför 
föreslår Vänsterpartiet: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för en tråd eller 
spårvägsbaserad kollektivtrafik i Borås Stad. 
 
Fredrich Legnemark (v) 
Ida Legnemark (V) 
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utifrån trafikutövarens perspektiv, men ur ett trafikantperspektiv är bristen på flexibilitet  
snarare en fördel, då den ökar förutsägbarheten i kollektivtrafiken. Resenärerna vill ha en  
pålitlig tidtabell och linjedragningar som inte ändras alltför ofta. Detta kallas allmänt för  
”spårvägseffekten” och är en av faktorerna som gör spårbunden trafik populärare än buss.  
Dessutom finns det idag trådbussar i form av plug in‐hybrider som kan köras kortare  
sträckor på batteridrift, vilket kraftigt ökar flexibiliteten.  
 

Framtidens kollektivtrafik 

 

Vi vill det som är bäst för Borås stad, dess invånare, men även miljön och klimatet, vi menar 
att en växande stadskärna inte behöver stå i motsättning till en hållbar utveckling, därför 
föreslår Vänsterpartiet: 

Att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för en tråd eller 
spårvägsbaserad kollektivtrafik i Borås Stad. 
 
Fredrich Legnemark (v) 
Ida Legnemark (V) 
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Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 
Borås Stads mark  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget ”Nej till könsdiskriminerande 
reklam på Borås Stads mark” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) vill att Borås Stad utreder ett 
förbud mot könsdiskriminerade reklam och tar fram etiska riktlinjer mot sådan 
reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger.  

Nuläget 
Borås Stads verksamheter har förhållningssätt och regler inskrivna i avtal som 
har bäring på området. I anslutning till budgetdebatten fattade 
kommunfullmäktige i december 2018 beslut om att Borås Stad inte ska upplåta 
utrymme för rasistisk eller sexistisk reklam. Därmed är den ena av motionens 
två intentioner uppfylld. Nedan följer några exempel på stadens förhållningssätt 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Fritid och folkhälsoförvaltningen ansvarar bland annat för uthyrning av lokaler 
och idrottsanläggningar. I dokumentet Allmänna villkor för hyra av lokaler som 
idrottsanläggningar framgår i punkt 6 att: 

”Det är inte tillåtet att i den hyrda Lokalen: 

Bedriva verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, 
extremism eller annat främlingsfientligt uttryck. 

Nr 100
Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 
Borås Stads mark

2020-01-20 Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Exkludera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.” 

Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen hyr ut rum i Kulturhuset. Det finns avtal för dessa 
uthyrningar, som i huvudsak innehåller praktisk information samt en skrivning 
om att de som hyr ska vara politiskt och religiöst obundna, om det inte är ett 
politiskt parti som finns representerat i Borås Stad. 

Kanaler Borås Stad förfogar över som erbjuder reklamplats 
utomhus 
Borås Stad har genom Tekniska förvaltningen avtal med en leverantör, 
Clearchannel, som innebär att staden har tillgång till 22 stycken så kallade 
eurosizevitriner (affischskåp) runt om i Borås med omnejd. Planeringen av 
innehållet i dessa affischskåp ansvarar Kommunikationsavdelningen för, och 
det är stadens förvaltningar och bolag som ges möjlighet att visa budskap i 
dessa.  

Ingen aktör skulle tillåtas visa budskap i dessa affischskåp om budskapet skulle 
visa sig bryta mot någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Borås Stad tillsammans med Borås TME förfogar även över tre digitala skyltar 
som står vid infarterna till Borås. Det är Kommunikationsavdelningen som 
tillsammans med Borås TME ansvarar för allt innehåll på dessa skyltar. 
Naturligtvis beaktas även här de sju diskrimineringsgrunderna i denna 
budskapsplanering. 

Andra aktörer i Borås 
Företaget Clearchannel har ca 270 affischskåp runt om i Borås med omnejd, 
bland annat vid busshållplatser, där de säljer reklamplats till framför allt 
kommersiella kunder. Företagets policy är att förhålla sig till god reklamsed, 
vilket i deras fall betyder att VD granskar kundernas kampanjer som skulle 
kunna uppfattas som tveksamma. Det har hänt att företaget har avrått och vid 
några tillfällen helt sagt nej till en kunds kampanj.  

Frågan om mark 
Värt att notera i sammanhanget är att det inte är Borås Stad som upplåter mark 
för uthyrning till reklamrelaterade ärenden; staden yttrar sig endast till 
Polismyndigheten som i sin tur utfärdar upplåtelse. Staden kan dock ställa 
villkor som i sådana fall behöver förenas med tillståndet.  

Omvärlden 
Stockholms Stad 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 11 juni 2018 att fastställa 
etiska riktlinjer för utomhusreklam på stadens mark. Stockholms stad har dock 
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Exkludera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.” 

Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen hyr ut rum i Kulturhuset. Det finns avtal för dessa 
uthyrningar, som i huvudsak innehåller praktisk information samt en skrivning 
om att de som hyr ska vara politiskt och religiöst obundna, om det inte är ett 
politiskt parti som finns representerat i Borås Stad. 

Kanaler Borås Stad förfogar över som erbjuder reklamplats 
utomhus 
Borås Stad har genom Tekniska förvaltningen avtal med en leverantör, 
Clearchannel, som innebär att staden har tillgång till 22 stycken så kallade 
eurosizevitriner (affischskåp) runt om i Borås med omnejd. Planeringen av 
innehållet i dessa affischskåp ansvarar Kommunikationsavdelningen för, och 
det är stadens förvaltningar och bolag som ges möjlighet att visa budskap i 
dessa.  

Ingen aktör skulle tillåtas visa budskap i dessa affischskåp om budskapet skulle 
visa sig bryta mot någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Borås Stad tillsammans med Borås TME förfogar även över tre digitala skyltar 
som står vid infarterna till Borås. Det är Kommunikationsavdelningen som 
tillsammans med Borås TME ansvarar för allt innehåll på dessa skyltar. 
Naturligtvis beaktas även här de sju diskrimineringsgrunderna i denna 
budskapsplanering. 

Andra aktörer i Borås 
Företaget Clearchannel har ca 270 affischskåp runt om i Borås med omnejd, 
bland annat vid busshållplatser, där de säljer reklamplats till framför allt 
kommersiella kunder. Företagets policy är att förhålla sig till god reklamsed, 
vilket i deras fall betyder att VD granskar kundernas kampanjer som skulle 
kunna uppfattas som tveksamma. Det har hänt att företaget har avrått och vid 
några tillfällen helt sagt nej till en kunds kampanj.  

Frågan om mark 
Värt att notera i sammanhanget är att det inte är Borås Stad som upplåter mark 
för uthyrning till reklamrelaterade ärenden; staden yttrar sig endast till 
Polismyndigheten som i sin tur utfärdar upplåtelse. Staden kan dock ställa 
villkor som i sådana fall behöver förenas med tillståndet.  

Omvärlden 
Stockholms Stad 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 11 juni 2018 att fastställa 
etiska riktlinjer för utomhusreklam på stadens mark. Stockholms stad har dock 
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inte formulerat egna riktlinjer utan har valt att låta samma riktlinjer som 
branschorganet Reklamombudsmannen (RO) har, gälla även för dem.  

RO prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier: 

”1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan 
anses kränkande (objektifierande reklam).  

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom 
framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande 
reklam).  

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart 
könsdiskriminerande för kvinnor eller män.” 

Dessa kriterier utgör således Stockholms stads etiska riktlinjer och omfattar 
reklamvitriner som en leverantör upplåter inom ramen för ett avtal om 
stadsinformation och offentliga toaletter i Stockholm. Idag är det mindre än 25 
procent av all utomhusreklam i Stockholm som omfattas av detta avtal och 
därmed av stadens etiska riktlinjer. Anmälningar mot könsdiskriminerade 
reklam i dessa fall granskas av Stockholms stads trafikkontor där 
trafikdirektören har delegation att fatta beslut om att åtgärda reklamen. Under 
det år som Stockholms stads etiska riktlinjer har funnits, har endast ett fåtal 
beslut fattats, men trafikkontoret förutspår en ökning, eftersom en 
påverkansorganisation agerar för att reklam ska anmälas.  

Dessutom genomför Stockholms stads trafikkontor ett årligt dialogmöte med 
Reklamombudsmannen, Sveriges Kommunikationsbyråer (branschorganisation 
för reklambyråer), Sveriges Annonsörer (intresseorganisation för annonsörer) 
och Sveriges Kvinnolobby. Dessa organisationer har sina huvudkontor/finns 
representerade i Stockholm.  

Om reklamlagstiftning i Sverige 
Reklambranschen styrs, förutom av svensk lagstiftning och EU-direktiv, av 
Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, 
ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. ICC har under många 
år varit normgivande för hur god marknadsföring och reklam ska utformas. 

I artikel fyra i ICC:s regler fastställs bland annat: 

”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. 
Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av 
diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, 
religion, kön ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.” 

I Sverige är det således den fristående stiftelsen Reklamombudsmannen som 
kontrollerar att ICC:s regler följs i Sverige. De har vidareutvecklat ICC:s artikel 
fyra och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån de tre kriterier som finns 
omnämnda på sidan tre. Dessa tre punkter från RO:s regelverk är de som även 
utgör Stockholms stads etiska riktlinjer.  
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RO prövar varje år reklam som anmäls utifrån en rad olika prövningsgrunder. 
Statistik från deras webbsida, reklamombudsmannen.org, visar att 
könsdiskriminerade reklam är den vanligaste prövningsgrunden. Under både 
2017 och 2018 gällde 37 procent av samtliga beslut könsdiskriminering. Det 
innebär för 2017 att 86 beslut gällde könsdiskriminering, varav 33 fälldes och 
under 2018 var siffrorna 66 beslut varav 29 fälldes. Hittills i år finns 19 beslut 
varav 7 har fällts.  

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan göra en anmälan till RO 
via deras webbsida, https://www.reklamombudsmannen.org/ 

Stadsledningskansliets åtgärder 
Stadsledningskansliet kommer att 

- genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att 
reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 
genom Reklamombudsmannens arbete.  

- föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom 
Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse 
att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras 
evenemang.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 
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RO prövar varje år reklam som anmäls utifrån en rad olika prövningsgrunder. 
Statistik från deras webbsida, reklamombudsmannen.org, visar att 
könsdiskriminerade reklam är den vanligaste prövningsgrunden. Under både 
2017 och 2018 gällde 37 procent av samtliga beslut könsdiskriminering. Det 
innebär för 2017 att 86 beslut gällde könsdiskriminering, varav 33 fälldes och 
under 2018 var siffrorna 66 beslut varav 29 fälldes. Hittills i år finns 19 beslut 
varav 7 har fällts.  

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan göra en anmälan till RO 
via deras webbsida, https://www.reklamombudsmannen.org/ 

Stadsledningskansliets åtgärder 
Stadsledningskansliet kommer att 

- genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att 
reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 
genom Reklamombudsmannens arbete.  

- föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom 
Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse 
att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras 
evenemang.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 

 

Motion                                                                                                       

 

Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark  

Dagligen i vår vardag möts vi av reklam. Till skillnad från våra nordiska grannar finns det idag ingen 
lag som mot könsdiskriminerande reklam och företag tillåts därmed att publicera könsdiskriminerande 
reklam helt utan sanktioner. Det bidrar till att vi i Sverige omgärdas av reklam fylld med stereotypa 
könsroller som, utöver att locka till konsumtion, bidrar till en snäv bild av hur män respektive kvinnor 
enligt normen ska se ut.  

Trots att det årligen görs cirka 250 anmälningar rörande sexistisk och könsdiskriminerande reklam till 
Reklamombudsmannen så fortsätter reklamen att mata oss med onaturliga skönhetsideal och 
objektifiering av kvinnor. En sådan skildring av könen i reklam kan få långtgående konsekvenser och 
skapa snedvriden kroppsbild och låg självkänsla, något som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och 
ätstörningar. När Sveriges Kvinnolobby 2013 genomförde en enkätundersökning om reklam och hälsa 
så visade det sig att 9 av 10 kvinnor i åldrarna 13-30 hade kommit i kontakt med reklam som fick dem 
att vilja ändra sitt utseende. Lika många kvinnor angav även att de på grund av objektifierande reklam 
hade mått dåligt över sitt utseende och/eller sin vikt.  

Vårt samhälle bör agera mot detta. Som ett första led tog Stockholms stad i december beslutet att införa 
ett förbud mot sexistisk och rasistisk reklam i utomhusmiljöer. Vi har ett ansvar över de utomhusmiljöer 
som Borås Stad äger. Offentliga arenor ska vara välkomnande och trygga för alla, oavsett 
könstillhörighet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att  

- Borås Stad utreder ett förbud mot könsdiskriminerande reklam och tar fram förslag till etiska 
riktlinjer mot sådan reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger. 

 

 

Sara Andersson (S) 

Therése Björklund (S) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 
Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 
motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 
satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 
göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 
kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

Nr 101
Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric Silfverk-
linga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister Spets (SD): 
Stärk demokratin för hörselskadade
2020-09-07 Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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2020-09-07 
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Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 
Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 
motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 
satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 
göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 
kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
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service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 
Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 
med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 
skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 
offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 

I lagen är direktsändningar undantagna från reglering. Trots detta anser 
Kommunstyrelsen att textning i samband med webbsändningar bör 
genomföras. I budget 2020 för Kommunfullmäktige är medel för att genomföra 
en förstudie för Kommunfullmäktiges sammanträden avsatta. Under hösten 
2020 planeras de första sammanträdena att live textas genom AI (artificial 
intelligence). 

Motionens andra att sats att utreda de tekniska möjligheterna till 
teckenspråkstolkning vid webbsändning anser Kommunstyrelsen inte ska 
tillstyrkas då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra 
sammanträdens tillgängliga.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 
(SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade. 
   
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Postadress 
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Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
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E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 
Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionens första att-sats bifalles. Motionens andra att-sats anses besvarad.            

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 
motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 
satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 
göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 
kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00392 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 
Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionens första att-sats bifalles. Motionens andra att-sats anses besvarad.            

Sammanfattning 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 
motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 
satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 
göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 
inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 
tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 
webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 
till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 
kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
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service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 
Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 
beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 
med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 
skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 
offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 

I lagen är direktsändningar undantagna från reglering. Trots detta anser 
Kommunstyrelsen att textning i samband med webbsändningar bör 
genomföras. I budget 2020 för Kommunfullmäktige är medel för att genomföra 
en förstudie för Kommunfullmäktiges sammanträden avsatta. Under hösten 
2020 planeras de första sammanträdena att live textas genom AI (artificial 
intelligence). 

Motionens andra att sats att utreda de tekniska möjligheterna till 
teckenspråkstolkning vid webbsändning anser Kommunstyrelsen inte ska 
tillstyrkas då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra 
sammanträdens tillgängliga.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 
(SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade. 
   
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Motion: Stärk demokratin för hörselskadade  
  
Bakgrund 

I dag finns det möjlighet för våra medborgare att aktivt följa de politiska debatterna via radio 
och webbsändning. Varför har inte våra hörselskadade/döva samma möjlighet då 
teckenspråk eller textning borde vara möjlig?


Från ett likabehandlingsperspektiv anser vi att det med dagens teknik borde detta vara en 
självklarhet och vi föreslår därför:


- att berörd instans utreder de tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband 
med webbsändningar.


- att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna till teckenspråkstolkning vid 
webbsändning.


  
Leif Häggblom

Patrik Silfverklinga

Björn Qvarnström

Crister Spets


Ledamöter i fullmäktige 

Sverigedemokraterna, Borås
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Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00570 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C): Samlat resecentrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Ärendet i sin helhet 
Maj-Britt Eckerström och Monica Johansson har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2011-03-23 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska utreda 
möjligheten till ett samlat resecentrum genom att utreda möjligheten att ta bort 
Krokshallsberget, alternativt använda befintliga ytor i berget. 

Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, och ett samlat resecentrum enligt 
motionens förslag är därmed inte aktuellt. 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 

Nr 102
Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C): Samlat resecentrum
2020-09-07 Dnr KS 2018-00570 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.             

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.     

Sammanfattning 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

   

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 

Nr 103
Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför pröv-
ningen av strandskydd från Miljö- och konsument-
nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden
2020-01-20 Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.                

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.                

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-12-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är bifallen.                       

Sammanfattning 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för både yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
bifallen. 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.                
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Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen noterar att Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en 
flytt av standskyddsprövningen och dess potential att bidra till ökad effektivitet 
och transparens i handläggningen av bygglov. Att konsultera Miljö- och 
konsumentförvaltningen vid behov framstår ur effektivitetssynpunkt som en 
väsentligt bättre lösning än att alltid – oavsett ärendets komplexitet – låta båda 
förvaltningar göra varsin bedömning. Ingen tjänar på överarbete i 
myndighetsutövningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
bifallen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

För Allianspartierna 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen noterar att Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en 
flytt av standskyddsprövningen och dess potential att bidra till ökad effektivitet 
och transparens i handläggningen av bygglov. Att konsultera Miljö- och 
konsumentförvaltningen vid behov framstår ur effektivitetssynpunkt som en 
väsentligt bättre lösning än att alltid – oavsett ärendets komplexitet – låta båda 
förvaltningar göra varsin bedömning. Ingen tjänar på överarbete i 
myndighetsutövningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
bifallen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

För Allianspartierna 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

      

Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Att få till stånd mer byggnation i natursköna, attraktiva lägen är av stor vikt för att Borås ska 
kunna bli en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. För att det ska bli möjligt behövs ett 
ökat helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsfrågorna och färre hinder för byggande. 
Beslutsprocessen inför byggnation får aldrig bli mer snårig än nödvändigt.  

Tyvärr finns det i dag flera exempel på hur så är fallet. Ett sådant är att yttrande över 
byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden – med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser vi att enbart 
Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.  

Förslaget handlar inte om att på något sätt minska kraven vid strandnära byggnation. 
Prövningen skulle även fortsättningsvis ske utifrån lagstiftningen. Utfallet borde alltså i regel 
bli detsamma. Precis som vid annan byggnation, skulle byggobjektet då i sin helhet bedömas 
av en nämnd.  

Som kommuninvånare ska det vara enkelt att följa vilka som står bakom ett beslut och 
därigenom kunna utkräva ansvar från dessa. När beslut fattas eller yttrande görs av fler 
instanser, än nödvändigt, undermineras den principen. När yttrande av strandskydd görs 
utifrån samma lagstiftning av två olika nämnder finns en risk för förvirring hos den sökande 
om vem som egentligen är beslutsfattare. Det är raka motsatsen till vad som borde 
känneteckna den kommunala service Borås Stad i alla lägen ska stå för.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Prövning av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  

Annette Carlson (M)  

Lars-Gunnar Comén (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 
Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 
Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 

 

2 

samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 

 

2 

samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie 
Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres 
självbestämmande 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.          

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner.   
           
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen.   
   
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om 
det behövs en fysisk planering med representanter på plats.  
  
Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 

Nr 104
Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD), 
Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres självbestämmande

2020-08-24 Dnr 2019-00839

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie 
Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres 
självbestämmande 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.          

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner.   
           
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen.   
   
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om 
det behövs en fysisk planering med representanter på plats.  
  
Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar. 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring vård- och omsorgsplaneringar som 
framkommit i Äldreombudets rapport 2017 och 2018.  För att möta upp bland 
annat dessa synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 
omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att 
brukaren numera har en egen biståndshandläggare även vid planering på 
sjukhus och inte en särskilt utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i 
samband med att den nya lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började 
gälla utsedda att vara fast vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att 
samverka kring brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet 
genomförde denna omorganisation har endast något enstaka klagomål 
inkommit. 
 
Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet  
planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september.  
Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god  
kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare 
och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver 
genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de 
har kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 
kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 
skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA. 
 
När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 
Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 
planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 
också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 
representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 
webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 
att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 
till ett fysiskt möte på sjukhuset. 
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Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om 
det behövs en fysisk planering med representanter på plats.   

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar.  

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse,  
2. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande  från Centrala 
pensionärsrådet, 2019-12-30 
3. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande från Vård- och 
äldrenämnden, 2019-12-03 
4. Motion: Värna äldres självbestämmande, 2019-09-25   
 

Rose-Marie Liljenby 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. 
 
Kommunstyrelsens ställningstagande 
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om 
det behövs en fysisk planering med representanter på plats.   

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar.  

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse,  
2. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande  från Centrala 
pensionärsrådet, 2019-12-30 
3. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande från Vård- och 
äldrenämnden, 2019-12-03 
4. Motion: Värna äldres självbestämmande, 2019-09-25   
 

Rose-Marie Liljenby 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie 
Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD): Värna äldres 
självbestämmande 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner.   
           
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen.   
   
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att 
informera patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med 
den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som idag bedömer 
om det behövs en fysisk planering med representanter på plats.  
  
Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar. 
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Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring vård- och omsorgsplaneringar som 
framkommit i Äldreombudets rapport 2017 och 2018.  För att möta upp bland 
annat dessa synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 
omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att 
brukaren numera har en egen biståndshandläggare även vid planering på 
sjukhus och inte en särskilt utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i 
samband med att den nya lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började 
gälla utsedda att vara fast vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att 
samverka kring brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet 
genomförde denna omorganisation har endast något enstaka klagomål 
inkommit. 
 
Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet  
planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september.  
Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god  
kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare 
och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver 
genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de 
har kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 
kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 
skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA. 
 
När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 
Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 
planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 
också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 
representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 
webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 
att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 
till ett fysiskt möte på sjukhuset.  
Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. 
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Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-
Marie Lindgren (KD), Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-25 lämnat in förslaget att Vård- och äldrenämnden 
uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet att 
själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt 
fysiskt möte, i enlighet med motionens intentioner          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden som avstyrker 
motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring vård- och omsorgsplaneringar som 
framkommit i Äldreombudets rapport 2017 och 2018.  För att möta upp bland 
annat dessa synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 
omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att 
brukaren numera har en egen biståndshandläggare även vid planering på 
sjukhus och inte en särskilt utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i 
samband med att den nya lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började 
gälla utsedda att vara fast vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att 
samverka kring brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet 
genomförde denna omorganisation har endast något enstaka klagomål 
inkommit. 
 
Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet  
planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september.  
Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god  
kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare 
och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver 
genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de 
har kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 
kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 
skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA. 
 
När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 
Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 
planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 
också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 
representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 
webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 
att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 
till ett fysiskt möte på sjukhuset.  
Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. 
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Kommunstyrelsens ställningstagande 
Kommunstyrelsen förstår svårigheterna med planering via webb och att det kan 
upplevas opersonligt för den enskilde. Det är sjukhusets ansvar att informera 
patienten och anhöriga om hur en planering går till och syftet med den, samt 
ansvarar för att leda mötet. Det är också sjukhuset som bedömer om det 
behövs en fysisk planering med representanter på plats.   
Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att 
uppnå bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare 
beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma 
utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att 
säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes 
förutsättningar. I de fall brukaren, sedan tidigare, inte har haft några insatser 
från kommunen samt i de fall brukaren själv begär det, anser kommunstyrelsen 
att kommunen alltid ska kontakta sjukhuset för att boka ett fysiskt möte. 

Kommunstyrelsen anser därmed att motionen är bifallen. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse,  
2. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande  från Centrala 
pensionärsrådet, 2019-12-30 
3. Yttrande över motion Värna äldres självbestämmande från Vård- och 
äldrenämnden, 2019-12-03 
4. Motion: Värna äldres självbestämmande, 2019-09-25   
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Centrala Pensionärsrådet REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

 

Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 
Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Värna äldres självbestämmande 
Diarienummer: 2019-00839 
 
 
 
Centrala Pensionärsrådet beslut 
Rådet tillstyrker motionen, patient/brukare ska bestämma. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
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Centrala Pensionärsrådet REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

 

Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 
Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Värna äldres självbestämmande 
Diarienummer: 2019-00839 
 
 
 
Centrala Pensionärsrådet beslut 
Rådet tillstyrker motionen, patient/brukare ska bestämma. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
 
 
 
 
 
 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-11-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00251 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion om att värna äldres 
självbestämmande 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Värna äldres 
självbestämmande”.  

Reservationer 
Hans Gustavsson (KD) reserverar sig till förmån för sitt förslag.     

Sammanfattning  
I motionen beskrivs att välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering. 
Motionärerna tycker att det är positivt med digitalisering och välfärdsteknik, 
men vill att Borås Stad framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre 
och deras anhöriga, att själva välja om de vill ha vårdplanering via video eller ett 
traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare. 

Från och med 2018 benämns vård- och omsorgsplaneringar som ”planeringar”. 
Vård- och äldrenämndens verksamhetsområde myndighet har sedan 2019 
omorganiserat det före detta vårdplaneringsteamet. Brukaren har numera en 
egen biståndshandläggare även vid planering på sjukhus och inte en särskilt 
utsedd vårdplanerare. Eftersom varje brukare har en egen biståndshandläggare, 
som ofta har god kännedom om brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten 
blivit smidigare och beslut kan ofta fattas utan att några planeringar med 
sjukhuset behöver genomföras. Brukarna/patienterna upplevs också tryggare 
när de vet vem de har kontinuerlig kontakt med.  

Sedan nya lagen ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård” kom 2018, ska dessutom primärvården och rehab-
mottagningen vara med. Att alltid få till fysiska möten med minst fem parter 
d.v.s. sjukhus, primärvård, rehabmottagningen, kommun och brukare/patient 
samt anhöriga, skulle dock vara en logistisk utmaning.  

Vård- och äldrenämnden förstår svårigheterna med planering via webb och det 
kan upplevas opersonligt för den enskilde. Vid en planering ska flera parter 
delta, vilket förutsätter enkel logistik för att vara genomförbart. Vård- och 
äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att uppnå 
bättre kontinuitet med brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar 
där planering via webb inte behöver genomföras i samma utsträckning som 
tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar för att säkerställa att formen för 
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planeringen är anpassad till den enskildes förutsättningar, men kan inte besluta 
vilken form som används och avstyrker därmed motionen ”Värna äldres 
självbestämmande”.           

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering. 
Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och 
effektivisera sitt arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den 
högkvalitativa välfärd som våra kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i 
verksamheten är vårdplanering via video. Motionärerna menar att den snabba 
utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 
vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den 
traditionella vårdplaneringen med fysiskt möte med biståndshandläggare på 
plats. Motionärerna tycker att det är positivt att kommunen arbetar med 
digitalisering och välfärdsteknik som kan förbättra kvalitet och självständighet 
för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av ny teknik kan 
inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala 
organisationen. I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört 
en oro kring vårdplaneringar via video. Upplevelserna handlade om den 
uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför tekniken.  

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra 
insatser gäller även välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten 
ska så långt det är möjligt utgå från dennes önskemål”. Med andra ord bör man 
i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även beakta brukarens personliga 
önskemål. Kristdemokraterna Borås vill att Borås Stad framgent ska 
tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om 
de vill ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med 
biståndshandläggare. 

Vård- och äldrenämndens svar 
Från och med 2018 benämns vård- och omsorgsplaneringar som ”planeringar”. 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring planering som framkommit i 
Äldreombudets rapport 2017 och 2018. För att möta upp bland annat dessa 
synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 omorganiserat det 
före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att brukaren numera har en 
egen biståndshandläggare även vid planering på sjukhus och inte en särskilt 
utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i samband med att den nya 
lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började gälla utsedda att vara fast 
vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att samverka kring 
brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet genomförde denna 
omorganisation har endast något enstaka klagomål inkommit.  

Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet 
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planeringen är anpassad till den enskildes förutsättningar, men kan inte besluta 
vilken form som används och avstyrker därmed motionen ”Värna äldres 
självbestämmande”.           

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering. 
Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och 
effektivisera sitt arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den 
högkvalitativa välfärd som våra kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i 
verksamheten är vårdplanering via video. Motionärerna menar att den snabba 
utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 
vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den 
traditionella vårdplaneringen med fysiskt möte med biståndshandläggare på 
plats. Motionärerna tycker att det är positivt att kommunen arbetar med 
digitalisering och välfärdsteknik som kan förbättra kvalitet och självständighet 
för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av ny teknik kan 
inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala 
organisationen. I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört 
en oro kring vårdplaneringar via video. Upplevelserna handlade om den 
uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför tekniken.  

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra 
insatser gäller även välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten 
ska så långt det är möjligt utgå från dennes önskemål”. Med andra ord bör man 
i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även beakta brukarens personliga 
önskemål. Kristdemokraterna Borås vill att Borås Stad framgent ska 
tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om 
de vill ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med 
biståndshandläggare. 

Vård- och äldrenämndens svar 
Från och med 2018 benämns vård- och omsorgsplaneringar som ”planeringar”. 
Vård- och äldrenämnden har vidtagit åtgärder bland annat med anledning av 
synpunkter från brukare och anhöriga kring planering som framkommit i 
Äldreombudets rapport 2017 och 2018. För att möta upp bland annat dessa 
synpunkter, har verksamhetsområde myndighet sedan 2019 omorganiserat det 
före detta vårdplaneringsteamet. Arbetet innebär att brukaren numera har en 
egen biståndshandläggare även vid planering på sjukhus och inte en särskilt 
utsedd vårdplanerare. Primärvården är sedan 2018 i samband med att den nya 
lagstiftningen för samverkan vid utskrivning började gälla utsedda att vara fast 
vårdkontakt. Detta underlättar också för parterna att samverka kring 
brukare/patient. Sedan verksamhetsområde myndighet genomförde denna 
omorganisation har endast något enstaka klagomål inkommit.  

Fler och fler planeringar av hur behoven ska tillgodoses och hur vården ska 
utföras efter en sjukhusvistelse, äger rum i hemmet. Under 2019 har antalet 
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planeringar via webb minskat från 119 i januari till 72 i september. Eftersom 
varje brukare har en egen biståndshandläggare, som ofta har god kännedom om 
brukaren, har kontaktvägarna och arbetssätten blivit smidigare och beslut kan 
ofta fattas utan att några planeringar med sjukhuset behöver genomföras. 
Brukarna/patienterna upplevs också tryggare när de vet vem de har 
kontinuerlig kontakt med. Den information som sjukhuset behöver ge 
kommunen, när det inte sker vare sig ett fysiskt möte eller webbmöte, lämnas i 
skriftlig form via det gemensamma IT-systemet SAMSA.  

När planeringar äger rum är det i första hand sjukhuset som kallar till mötet. 
Det är sjukhusets ansvar att informera patienten och anhöriga om hur en 
planering går till och syftet med den, samt ansvarar för att leda mötet. Det är 
också sjukhuset som bedömer om det behövs en fysisk planering med 
representanter på plats. Om sjukhuset bedömer att det kan ske planering via 
webb händer ändå att kommunen, utifrån sin kännedom om brukaren, kan se 
att det vore bra med en planering på plats. Då kontaktas sjukhuset för att boka 
till ett fysiskt möte på sjukhuset.  

Det är antaget i Närvårdsamverkan att planeringar med fördel ska ske via webb, 
om brukarens tillstånd/förmåga så medger. Sedan nya lagen ”Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” kom 2018, ska 
dessutom primärvården och rehab-mottagningen vara med. Det är en stor 
förbättring att primärvården och rehab-mottagningen nu är med vid 
planeringar. De har därmed fått större förutsättningar att vara aktiva och därför 
fungerar samverkan kring patienten bättre mellan de olika parterna. Syftet är att 
patienten ska uppleva att vården är sammanhållen. Att få till fysiska möten med 
minst fem parter dvs sjukhus, primärvård, rehabmottagningen, kommun och 
brukare/patient samt anhöriga, skulle dock vara en logistisk utmaning.  

Vård- och äldrenämnden genomför alltså redan idag allt färre planeringar via 
webb. Vid en planering ska flera parter delta, vilket förutsätter enkel logistik för 
att vara genomförbart. Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin 
myndighetsutövning i syfte att uppnå bättre kontinuitet med 
brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar där planering via webb 
inte behöver genomföras i samma utsträckning som tidigare. Vård- och 
äldrenämnden anser alltså att planering via webb redan idag endast används när 
det är nödvändigt och avstyrker därmed motionen ”Värna äldres 
självbestämmande”.   

Beslutsunderlag 
1. Motion: Värna äldres självbestämmande. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
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2. - 
 
Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2887

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

2. - 
 
Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 

     
 

Värna äldres självbestämmande  
 

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, det är en utveckling som innebär stora 
möjligheter. Teknologin kan ge förutsättningar för kommunerna att underlätta och effektivisera sitt 
arbete vilket på sikt ökar möjligheterna att tillhandahålla den högkvalitativa välfärd som våra 
kommuninvånare förväntar sig.  

Ett exempel på användande av teknik som under kort tid fått stor tillämpning i verksamheten är 
vårdplanering via video. Den snabba utvecklingen har inneburit att den absoluta lejonparten av 
vårdplaneringssamtalen idag sker via ”video”, istället för genom den traditionella vårdplaneringen 
med fysiskt möte med biståndshandläggare på plats.  

Vi tycker att det är positivt att kommunen arbetar med digitalisering och välfärdsteknik som kan 
förbättra kvalitet och självständighet för de äldre och underlättar för personalen. Men införandet av 
ny teknik kan inte ensidigt utgå från hur vi skapar effektiviseringar i den kommunala organisationen. 
Precis som i all vår verksamhet måste utgångspunkten vara hur vi skapar bästa möjliga verksamhet 
för de som vi finns till för - våra kommuninvånare. 

I Äldreombudets rapport år 2017 framgår att anhöriga framfört en oro kring vårdplaneringar via 
video. Upplevelserna handlade om den uteblivna valmöjligheten men även en osäkerhet inför 
tekniken. 

I SOU 2017:21 framgår att ”De bedömningsgrunder som gäller för andra insatser gäller även 
välfärdsteknik. Den enskildes behov ska styra och besluten ska så långt det är möjligt utgå från 
dennes önskemål”. Med andra ord bör man i hänseende till ny teknik i våra verksamheter även 
beakta brukarens personliga önskemål.  

Kristdemokraterna Borås menar att om äldre personers självbestämmande och integritet respekteras 
kommer det troligtvis ha positiv effekt på deras välbefinnande och hälsa. Vi vill därför att Borås Stad 
framgent ska tillhandahålla en valmöjlighet för de äldre och deras anhöriga, att själva välja om de vill 
ha vårdplanering via video eller ett traditionellt fysiskt möte med biståndshandläggare.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden uppdras att säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga bereds möjlighet 
att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte, i enlighet 
med motionens intentioner. 
 

Niklas Arvidsson  

Lisa Berglund  

Hans Gustavsson  

Else-Marie Lindgren  

Magnus Sjödahl  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande, se bilaga.    

Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 
och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 
per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av 
utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen 
att förslaget i motionen är genomfört. 

 

Nr 105
Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass
2020-09-07 Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande, se bilaga.    

Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 
och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 
per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av 
utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen 
att förslaget i motionen är genomfört. 
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Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Beslutsförslag 
3. Fullmäktigeskrivelse  
4. Grundskolenämndens remissyttrande  
 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.            

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 
och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 
per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av 
utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen 
att förslaget i motionen är genomfört. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Beslutsförslag 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

3. Fullmäktigeskrivelse  
4. Grundskolenämndens remissyttrande  
 

För Kristdemokraterna 
 
Niklas Arvidsson 
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Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.            

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 
och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 
per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum. Nämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisnings tiden i förskoleklass utöver de 4 timmarna.   

Då Grundskolenämnden redan har gjort en utredning som belyser konsekvenser av 
utökning av antalet timmar i kommunens förskoleklasser, bedömer Kommunstyrelsen 
att förslaget i motionen är genomfört. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Beslutsförslag 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

3. Fullmäktigeskrivelse  
4. Grundskolenämndens remissyttrande  
 

För Kristdemokraterna 
 
Niklas Arvidsson 

 

 

 

 
 
Borås Kommunfullmäktige    2019-09-26 
 
 
Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass 

Hösten 2018 blev förskoleklass en obligatorisk egen skolform för barn från 6 års ålder. 
Verksamheten ska innehålla minst 525 timmar per läsår, minst 3 timmar per dag, och max 6 
timmar per dag under högst 190 dagar per läsår. Syftet med förskoleklassen är bland annat att 
förbereda eleverna för fortsatt utbildning och stimulera varje barns utveckling. Kommunerna 
bestämmer som huvudmän timmarna de erbjuder inom spannet och hur de fördelas. 

I en nyligen presenterad forskningsrapport av bland annat Therese Nilsson, docent vid Lunds 
universitet och Institutet för näringslivsforskning,  ger för handen att ett utökat antal 
undervisningstimmar i de lägre åldrarna är den effektivaste metoden att öka elevernas 
framtida skolresultat, men även ger högre livsinkomst längre fram i livet. Från den 
omfattande longitudinella studien som baseras på äldre skolreformer i Sverige, drar hon 
slutsatsen att en ökad tid i förskoleklass skulle kunna vara en väg för att få liknande positiva 
effekter för dagens elever. 

En rad kommuner har de senaste åren utökat antalet timmar i förskoleklass. 2017 beslöt 
utbildningsnämnden att samtliga skolor i Norrköpings kommun skulle gå från 525 timmar i 
förskoleklass till 875 timmar från läsåret 2017/18, vilket motsvarar en ökning från 3 till 5 
timmar per dag. Innan förändringarna erbjöd skolorna inom kommunen olika antal timmar i 
förskoleklass. Förändringsarbetet har skapat bättre förutsättningar för mer likvärdighet i 
kommunens skolor.  

2012 utreddes frågan i  Borås i vilken omfattning förskoleklassverksamheten skulle ha i 
kommunen. Stadsdelsnämnderna beslutade att Borås skulle erbjuda178 skoldagar 4 h / dag, 
vilket innebär 712 h per läsår. Inom dessa timmar ryms även den schemalagda lunchen då den 
ur ett pedagogiskt perspektiv ansågs viktig. 

Sverigedemokraterna anser nu att det är hög tid att utreda frågan om att utöka antalet timmar 
som kommunen ska erbjuda i förskoleklass, som en del i arbetet med att öka likvärdigheten 
och skolresultaten i våra skolor. 

 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser. 

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg (SD), Ledamot Kommunfullmäktige 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
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Joakim Cannerfors 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00164 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Utöka antalet timmar i 
förskoleklass 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen och översänder remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. 
Grundskolenämnden avstyrker motionen.  

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets 
ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. Grundskolenämnden anser inte att 
det är möjligt att prioritera utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom 
skolans budget. Grundskolenämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisningstiden i förskoleklass.               

Ärendet i sin helhet 
Ekonomiska konsekvenser 

En utökning av tiden i förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år 
skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år. (Skulle man dessutom 
förlänga terminstiden i förskoleklass till de möjliga 190 dagarna, skulle 
kostnaden öka i proportion.) 

Kostnadsökningen beror på tre olika faktorer. 

1. personaltätheten på fritidshem är väsentligt lägre än i förskoleklass 

2. löneläget är väsentligt högre i förskoleklass än i fritidshem 

3. drygt 18 % av eleverna i förskoleklass går idag inte på fritidshem 
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2020-01-28 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00164 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Utöka antalet timmar i 
förskoleklass 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen och översänder remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. 
Grundskolenämnden avstyrker motionen.  

Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets 
ekonomiska och pedagogiska konsekvenser. Grundskolenämnden anser inte att 
det är möjligt att prioritera utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom 
skolans budget. Grundskolenämnden anser inte heller att det finns pedagogiska 
skäl att utöka undervisningstiden i förskoleklass.               

Ärendet i sin helhet 
Ekonomiska konsekvenser 

En utökning av tiden i förskoleklass med en timme per dag, 178 dagar per år 
skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år. (Skulle man dessutom 
förlänga terminstiden i förskoleklass till de möjliga 190 dagarna, skulle 
kostnaden öka i proportion.) 

Kostnadsökningen beror på tre olika faktorer. 

1. personaltätheten på fritidshem är väsentligt lägre än i förskoleklass 

2. löneläget är väsentligt högre i förskoleklass än i fritidshem 

3. drygt 18 % av eleverna i förskoleklass går idag inte på fritidshem 

  

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 
En sådan ambitionsökning motsvarar ca tio lärartjänster och 
Grundskolenämnden anser inte att det är möjligt att prioritera om dessa inom 
skolans budget. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Idag går elever i förskoleklass 4 h per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum. Den nationella timplanen för lågstadiet 
föreskriver i snitt 17,4 h per vecka i åk 1-3. Timplanen för Borås ser ut som 
följer: 

Åk 1: 15,3 h 

Åk 2: 19,0 h 

Åk 3: 21,0 h 

Timplanen är framtagen i samråd med rektorerna som samstämmigt bedömt att 
Åk 1 bör ha väsentligt mindre undervisningstid då eleverna i den åldern inte 
orkar med mer undervisning. Att eleverna i förskoleklass ändå kan klara 20 h 
fungerar beroende på att undervisningen där innehåller ett större mått av lek. 
En utökning till 25 h bedöms därför inte få större effekter på 
kunskapsinhämtandet då den utökade tiden sannolikt ändå skulle behöva 
präglas av lek snarare än mer formell undervisning. 

Elever som för sin språkutveckling behöver mer tid på fritidshemmet erbjuds 
detta. 

Grundskolenämnden anser därför inte att det finns pedagogiska skäl att utöka 
undervisningstiden i förskoleklass. 

Av ovan nämnda skäl avstyrker därför Grundskolenämnden motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Utöka antalet timmar i förskoleklass. 
                                

Samverkan 
FSG. 

Antal elever Antal personal Personaltäthet
Timmar per
barn och år

Månadslön
snitt ink PO

Personalkostnad 
kr/tim och barn

Förskoleklass 1344 86,13 15,6 712 43 120 47
Fritidshem 4602 208,9 22,0 768 39 536 28

Kostnadsökning för
utökning från 4 h till 5 h

Antal elever Kostnad idag Ny kostnad Merkostnad
Går på fritids 1101 5 495 559 9 127 304 3 631 744
Går ej på fritids 243 0 2 014 473 2 014 473

summa 5 646 217
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

Reservation 

Sverigedemokrater reserverar sig till förmån för sitt yrkande att tillstyrka 
motionen. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

Reservation 

Sverigedemokrater reserverar sig till förmån för sitt yrkande att tillstyrka 
motionen. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00842 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet 
timmar i förskoleklass 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att tillstyrka motionen.  

Kommunstyrelsen noterar att den utredning som Grundskoleförvaltningen gjort 
saknar en nödvändig omvärldsanalys. Då en rad kommuner genomfört en ökning av 
antalet timmar i förskoleklass, så är det rimligt att Grundskolenämnden utreder vilka 
effekter denna åtgärd fått, pedagogiskt och ekonomiskt, hos övriga kommuner.     

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat 
in förslaget att 

- Utreda möjligheten att öka antalet timmar i kommunens förskoleklasser.         

 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har gjort en utredning som belyser förslagets ekonomiska 
och pedagogiska konsekvenser. En utökning av tiden i förskoleklass med en timme 
per dag, 178 dagar per år, skulle medföra en kostnadsökning på 5 646 000 kr per år 

Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det inte är möjligt att prioritera 
utökandet av antalet timmar i förskoleklass inom skolans budget.  

Elever i förskoleklass går idag 4 timmar per dag vilket är en timme mer än Skollagen 
föreskriver som ett minimum.  

En närmare granskning av förskoleklassernas scheman visar dock att kommunens 
ambition att erbjuda 20 h förskoleklass inte efterlevs på ett stort antal skolor. På vissa 
skolor ingår raster och lunch i de 4 timmarna, medan andra skolor gör det inte. Detta 
har lett till att antal undervisningstimmar i förskoleklass varierar. Denna variation 
hotar ambitionen att erbjuda en likvärdig skola för våra barn. Kompletterande 
utredning med förslag på åtgärder behövs. 
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Svenska elever ska enligt skolförordningen vara garanterade 6 890 timmars 
undervisning under nio års grundskola. Detta är betydligt färre timmar än 
genomsnittet för övriga OECD-länder. Flertalet länder i OECD har fler timmar 
undervisning i de lägre åldrarna än vad Sverige har, samtidigt som de lyckas presterar 
bättre resultat. Argumentet att yngre svenska barn har en lägre kapacitet och förmåga 
att hantera längre skoldagar än motsvarande elevgrupp i OECD är ytterst tvivelaktigt 
och saknar vetenskaplig grund. 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att pedagogiska insatser och stöd i de lägre 
åldrarna ger en större effekt än insatser i de äldre åldrarna. Granskning av tidigare 
reformer i Sverige visar att utökandet av lektionstimmar gav störst effekt i de lägre 
åldrarna gällande skolresultat (Martin Fischer, Martin Karlsson, Therese Nilsson, 
”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”. SNS Analys 64, juni 2020). 

Grundskolenämnden ifrågasätter det pedagogiska värdet med att utöka antalet timmar 
i förskoleklass med följande yttrande: ”En utökning till 25 h bedöms därför inte få större 
effekter på kunskapsinhämtandet då den utökade tiden sannolikt ändå skulle behöva präglas av lek 
snarare än mer formell undervisning”. Uttalandet är något egendomligt och missar hur det 
pedagogiska arbetet bör bedrivas i förskoleklass. Skolverket konstaterar följande 
gällande lekens plats i lärandet: ” I läroplanen lyfts skapande och undersökande arbete samt lek 
fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har lärande lek 
stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”  Kommunstyrelsen delar 
Skolverkets analys. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ytterligare utreda möjligheten att öka antalet 
timmar i kommunens förskoleklasser, då en kompletterande omvärldsanalys behövs. 
Då en rad kommuner genomfört en ökning av antalet timmar i förskoleklass, så är det 
rimligt att Grundskoleförvaltningen utreder vilka effekter denna åtgärd fått, 
pedagogiskt och ekonomiskt, i respektive kommun. 

Avslutningsvis är det kommunstyrelsen uppfattning att en ordentlig genomlysning av 
kommunens förskoleklassverksamhet bör ske i samband med föreslagna utredning, 
avseende likvärdighet ur ett pedagogiskt perspektiv samt skolenheternas följsamhet 
gällande antal timmar som erbjuds.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Beslutsförslag 
3. Fullmäktigeskrivelse  
4. Grundskolenämndens remissyttrande  
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers(SD)  
Kommunalråd  Ledamot 
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Svenska elever ska enligt skolförordningen vara garanterade 6 890 timmars 
undervisning under nio års grundskola. Detta är betydligt färre timmar än 
genomsnittet för övriga OECD-länder. Flertalet länder i OECD har fler timmar 
undervisning i de lägre åldrarna än vad Sverige har, samtidigt som de lyckas presterar 
bättre resultat. Argumentet att yngre svenska barn har en lägre kapacitet och förmåga 
att hantera längre skoldagar än motsvarande elevgrupp i OECD är ytterst tvivelaktigt 
och saknar vetenskaplig grund. 

Forskning och beprövad erfarenhet visar att pedagogiska insatser och stöd i de lägre 
åldrarna ger en större effekt än insatser i de äldre åldrarna. Granskning av tidigare 
reformer i Sverige visar att utökandet av lektionstimmar gav störst effekt i de lägre 
åldrarna gällande skolresultat (Martin Fischer, Martin Karlsson, Therese Nilsson, 
”Långsiktiga effekter av mer undervisningstid”. SNS Analys 64, juni 2020). 

Grundskolenämnden ifrågasätter det pedagogiska värdet med att utöka antalet timmar 
i förskoleklass med följande yttrande: ”En utökning till 25 h bedöms därför inte få större 
effekter på kunskapsinhämtandet då den utökade tiden sannolikt ändå skulle behöva präglas av lek 
snarare än mer formell undervisning”. Uttalandet är något egendomligt och missar hur det 
pedagogiska arbetet bör bedrivas i förskoleklass. Skolverket konstaterar följande 
gällande lekens plats i lärandet: ” I läroplanen lyfts skapande och undersökande arbete samt lek 
fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har lärande lek 
stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”  Kommunstyrelsen delar 
Skolverkets analys. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att ytterligare utreda möjligheten att öka antalet 
timmar i kommunens förskoleklasser, då en kompletterande omvärldsanalys behövs. 
Då en rad kommuner genomfört en ökning av antalet timmar i förskoleklass, så är det 
rimligt att Grundskoleförvaltningen utreder vilka effekter denna åtgärd fått, 
pedagogiskt och ekonomiskt, i respektive kommun. 

Avslutningsvis är det kommunstyrelsen uppfattning att en ordentlig genomlysning av 
kommunens förskoleklassverksamhet bör ske i samband med föreslagna utredning, 
avseende likvärdighet ur ett pedagogiskt perspektiv samt skolenheternas följsamhet 
gällande antal timmar som erbjuds.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Beslutsförslag 
3. Fullmäktigeskrivelse  
4. Grundskolenämndens remissyttrande  
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers(SD)  
Kommunalråd  Ledamot 
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Eva Andreasson 
Handläggare 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det finska 
språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- och 
vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, däribland 
omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.  

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande, se bilaga.      
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
sitt yrkande, se bilaga.   

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 
förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt,  inte är rimligt att öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens.   

 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 
förslaget att 

Nr 106
Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det fin-
ska språkets ställning i Borås

2020-09-07 Dnr KS 2019-00841 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet.  

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.  

Kommunstyrelsens bedömning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 
förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 
bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 
på finska och svenska.  Nämnden anger att tillgången till personal med adekvat 
kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 
kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 
inte är heller särskilt stort. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 
vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 
beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 
program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 
rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 
omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 
har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 
svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt, inte är rimligt öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens. 
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- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet.  

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.  

Kommunstyrelsens bedömning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 
förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 
bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 
på finska och svenska.  Nämnden anger att tillgången till personal med adekvat 
kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 
kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 
inte är heller särskilt stort. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 
vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 
beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 
program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 
rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 
omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 
har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 
svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt, inte är rimligt öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens. 
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Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Fullmäktigeskrivelse 
3. Beslutsförslag 
4. Nämndernas remissvar 
5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 
 
 
 
 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00841 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): «Stärk det finska språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen tillstyrkes avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- och 
vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, däribland 
omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.  

        

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning i Kommunen 
är angeläget och ser positivt på att man höjer ambitionsnivån i denna fråga. 
 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): «Stärk det finska språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen tillstyrkes avseende första att- satsen;  erbjuda grundskole-, gymnasie- och 
vuxenutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 

Motionen är besvarad avseende andra att- satsen; erbjuda äldreomsorg, däribland 
omsorgsboende och hemtjänst på det nationella minoritetsspråket finska.  

        

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning i Kommunen 
är angeläget och ser positivt på att man höjer ambitionsnivån i denna fråga. 
 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-26 lämnat in förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 

Borås Stad 
  Sida 
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funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet. Motionssvar från den finska 
minoriteten i Borås har även inkommit. 

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande. Den finska 
minoriteten i Borås ställer sig överlag mycket positiv till motionen. 

Kommunstyrelsens bedömning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 
förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.   
Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 
bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 
på finska och svenska.  Nämnden hävdar att tillgången till personal med adekvat 
kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 
kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 
inte är heller särskilt stort. Kommunstyrelsen noterar dock att uppenbara brister 
föreligger i detta utredningsarbete.  

I detta arbete skickades en enkät ut till vårdnadshavare med barn i f-9 som har rätt till 
modersmålsundervisning på finska. Med hänvisning till denna enkät vill utredarna påvisa 
att intresset är relativt lågt. Det ska dock påpekas att endast 26 personer av 122 utskick 
svarade, vilket knappast gör resultatet tillförlitligt.  

En annan väsentlig brist med enkäten är att man missat en viktig målgrupp: Föräldrar 
som har sina barn i finsk förskola på Bäckaryds förskola. De två grupperna Hylje och 
Norppa har sammantaget 19 barn inskrivna (Januari 2020) och förväntas få ytterligare fler 
inskrivna enligt uppgift från förskolan. Att inte inventera intresset från dessa föräldrar är 
ytterst märkligt, då dessa förskolebarn är blivande elever i grundskolan och en uppenbar 
målgrupp för finskspråkig undervisning. Kommunstyrelsen ställer sig därför tveksam till 
utredningens slutsatser i frågan.    

Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna garantera 
stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid. Kommunstyrelsen 
anser att åtgärder bör genomföras snarast i syfte att stärka tillgången till kompetent 
bemanning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 
vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 
beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 
program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 
rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. 
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Kommunstyrelsen anser dock att arbetet med att stärka det finska språkets ställning på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå är angeläget och tillstyrker därmed även denna del 
av motionen. Kommunstyrelsen anser att frågan om hur och i vilken omfattning finsk 
undervisning ska bedrivas, avseende program- och kursnivå, vidare bör utredas. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 
omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 
har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 
svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen. 

   

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Fullmäktigeskrivelse 
3. Beslutsförslag 
4. Nämndernas remissvar 
5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen anser dock att arbetet med att stärka det finska språkets ställning på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå är angeläget och tillstyrker därmed även denna del 
av motionen. Kommunstyrelsen anser att frågan om hur och i vilken omfattning finsk 
undervisning ska bedrivas, avseende program- och kursnivå, vidare bör utredas. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 
omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 
har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 
svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen. 

   

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Fullmäktigeskrivelse 
3. Beslutsförslag 
4. Nämndernas remissvar 
5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

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

 

      KU4 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det finska 
språkets ställning i Borås» 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Grundskolenämnden uppdras tillhandahålla undervisning på finska enligt tidigare fattat 
beslut samt ta fram en plan för att säkra tillgången på lärare med rätt kompetens för 
ändamålet.    

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att 
elever ska kunna välja finska inom ramen för ämnet Moderna språk.  

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 
förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder finskspråkig äldreomsorg i enlighet 
med minoritetslagstiftningen, varför motionen kan anses på besvarad med avseende på 
den att-satsen.   

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt,  inte är rimligt att öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens.   

Borås Stad har som finskt förvaltningsområde förbundit sig att tillhandahålla 
undervisning på finska i förskolan. Därutöver finns ett beslut från Stadsdelsnämnd Öster 
om att tillhandahålla undervisning på finska i grundskolan (2013-12-12), vilket fortfarande 
gäller.  

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att Borås Stad gör sitt för att som finskt 
förvaltningsområde långsiktigt trygga tillgången på personer med kunskaper i det finska 
språket. I det arbetet har såväl grundskolan som gymnasieskolan en viktig roll att spela.   
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Grundskolenämnden uppdras tillhandahålla undervisning på finska samt ta fram en plan 
för att säkra tillgången på lärare med rätt kompetens för ändamålet. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ges, i sin tur, i uppdrag att undersöka möjligheterna att kunna 
välja finska inom ramen för ämnet Moderna språk.  

 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 
förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet.  

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.  

Kommunstyrelsens bedömning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 
förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.  Därutöver finns ett beslut från Stadsdelsnämnd Öster om att 
tillhandahålla undervisning på finska i grundskolan (2013-12-12).  

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att Borås Stad gör sitt för att som finskt 
förvaltningsområde långsiktigt trygga tillgången på personer med kunskaper i det finska 
språket och att såväl grundskolan som gymnasieskolan en viktig roll att spela i det arbetet.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 
bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 
på finska och svenska.  Nämnden anger att tillgången till personal med adekvat 
kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 
kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 
uppges inte vara särskilt stort, vilket rimligen kan ha att göra med om det finns något 
direkt utbud att efterfråga. Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det på flera 
andra håll i landet bedrivs undervisning på finska inom grundskolan. Att få till stånd 
motsvarande verksamhet i Borås borde därför inte vara omöjligt. Till exempel inom givet 
uppdrag från Grundskolenämnden om att arbeta mer med profiler inom grundskolan. 
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Grundskolenämnden uppdras tillhandahålla undervisning på finska samt ta fram en plan 
för att säkra tillgången på lärare med rätt kompetens för ändamålet. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ges, i sin tur, i uppdrag att undersöka möjligheterna att kunna 
välja finska inom ramen för ämnet Moderna språk.  

 

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-26 lämnat in 
förslaget att 

- erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

- erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska          

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Centrala 
funktionshinderrådet samt Centrala pensionärsrådet.  

Arbetslivsnämnden anser att motionen är besvarad. Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Centrala 
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet avstår från yttrande.  

Kommunstyrelsens bedömning  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka 
rättigheter som minoriteterna inom de speciella förvaltningsområdena. Borås Stad, som är 
förvaltningsområdena för finska, ska erbjuda förskola och äldreomsorg på 
minoritetsspråken.  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en kommun som är 
förvaltningsområde.  Därutöver finns ett beslut från Stadsdelsnämnd Öster om att 
tillhandahålla undervisning på finska i grundskolan (2013-12-12).  

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att Borås Stad gör sitt för att som finskt 
förvaltningsområde långsiktigt trygga tillgången på personer med kunskaper i det finska 
språket och att såväl grundskolan som gymnasieskolan en viktig roll att spela i det arbetet.   

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska och 
bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta tvåspråkig undervisning 
på finska och svenska.  Nämnden anger att tillgången till personal med adekvat 
kompetens och intresse inte är tillräckligt god för att kunna garantera stabilitet, 
kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över tid.  Vårdnadshavarnas intresse 
uppges inte vara särskilt stort, vilket rimligen kan ha att göra med om det finns något 
direkt utbud att efterfråga. Grundskolenämnden anger i sitt remissvar att det på flera 
andra håll i landet bedrivs undervisning på finska inom grundskolan. Att få till stånd 
motsvarande verksamhet i Borås borde därför inte vara omöjligt. Till exempel inom givet 
uppdrag från Grundskolenämnden om att arbeta mer med profiler inom grundskolan. 
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Grundskolenämnden uppdras därför att tillhandahålla undervisning på finska samt ta 
fram en plan för att säkra tillgången på lärare med rätt kompetens för ändamålet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att det med tanke på gymnasiets och 
vuxenutbildningens struktur inte är lämpligt att bedriva undervisning på finska. Nämnden 
beskriver svårigheter med att få ihop grupper då verksamheten är indelad i ett stort antal 
program och kurser, samt att utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med 
rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen. Däremot skulle det kunna 
finnas förutsättningar att bedriva undervisning på finska inom ramen för ämnet Moderna 
språk, vilket Gymnaise- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till. 

Inom äldreomsorgen har Borås Stad två enheter för finsktalande, på vård- och 
omsorgsboendet Distansgatan 7. En enhet har demensinriktning och den andra enheten 
har somatisk inriktning. Alla medarbetare på de enheterna talar flytande finska och 
svenska. Inom hemtjänsten riktar sig Trandareds hemtjänst till finska brukare.  

Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad erbjuder äldreomsorg på finska i enlighet 
med minoritetslagstiftningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att det i övrigt, inte är rimligt öka ambitionsnivån till att 
omfatta fler verksamheter än vad minoritetslagstiftningen anger. Dels med hänsyn till 
rådande budgetförutsättningar, dels utifrån nämndernas beskrivning av tillgången till 
personal med adekvat kompetens. 

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
2. Fullmäktigeskrivelse 
3. Beslutsförslag 
4. Nämndernas remissvar 
5. Remissvar från den finska minoriteten i Borås 
 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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ÄRENDE: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

 

Motion från SD till Arbetslivsnämnden, handlar om finska språket på förskola, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg.  

 

Motionssvar från den finska minoriteten i Borås: 

 

1. Samarbetsorganet: Motionen väckte livlig diskussion. Till exempel måste man se 
finska som merit vid rekrytering av personal till äldreomsorgen både till hemtjänst 
och avdelningar. Yrkesutbildning på finska är viktigt för att kunna anställa 
finsktalande personal till barnomsorg. Vuxenutbildningen bör även utbilda personal 
inom vård och omsorg på finska för att tillgodose kompetensbehovet inom ÄO i 
framtiden.  

 

2. Föräldramötet på Bäckaryds finska förskoleavdelning: föräldrarna tycker att det är 
ett stort problem att det inte finns kontinuitet efter förskolan! Barnen kan inte 
fortsätta att lära sig finska hela vägen upp till vuxenlivet. Efter förskolan finns det 
oftast inte någon större möjlighet att studera finska på grundskolan och gymnasiet, 
modersmålsundervisningen är i alldeles liten skala, några få timmar per vecka om ens 
det.  (För kännedom: närhetsprincipen kan kringgås vid skolval och barnen kan 
studera finska på Myråsskolan. Förskolan ska informera föräldrarna om denna 
möjlighet. Skolan måste ta emot alla barn som önskar sig att studera finska, 
rektorerna måste informeras om detta. ) 

 

3. Svenska kyrkans finska församling stödjer förslaget. Äldreomsorgen behöver 
personal som kan finska. Framförallt trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst måste vara på finska. Finsktalande i Borås blir äldre och samtidigt ökar 
behovet av stöd och hjälp. Behovet av finskspråkig personal ökar stadigt, speciellt 
bland personer med demensdiagnos.   
 
Skola på finska i Borås är nästan obefintlig. I dagsläget finns det inte möjlighet att få 
undervisning på finska i grundskolan i Borås. Konsekvens av detta blir att finska 
barnfamiljer som skulle kunna tänka sig att flytta till Borås, väljer att inte komma hit 
när barnens skolmöjligheter fattas på finska. Så om det fanns grundskola på finska i 
Borås, skulle detta öka stadens attraktionskraft. Det finns högskola i Borås med 
lärarutbildning. Det finns brist på kompetenta finsklärare i Sverige och det är mycket 
svårt att få den kompetensen i Sverige eftersom utbildningen finns bara i Stockholm. 
Högskolan i Borås är en idealisk plats för finsklärarutbildningen. Det är rättvist att 
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ÄRENDE: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

 

Motion från SD till Arbetslivsnämnden, handlar om finska språket på förskola, grundskola, 
gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg.  

 

Motionssvar från den finska minoriteten i Borås: 

 

1. Samarbetsorganet: Motionen väckte livlig diskussion. Till exempel måste man se 
finska som merit vid rekrytering av personal till äldreomsorgen både till hemtjänst 
och avdelningar. Yrkesutbildning på finska är viktigt för att kunna anställa 
finsktalande personal till barnomsorg. Vuxenutbildningen bör även utbilda personal 
inom vård och omsorg på finska för att tillgodose kompetensbehovet inom ÄO i 
framtiden.  

 

2. Föräldramötet på Bäckaryds finska förskoleavdelning: föräldrarna tycker att det är 
ett stort problem att det inte finns kontinuitet efter förskolan! Barnen kan inte 
fortsätta att lära sig finska hela vägen upp till vuxenlivet. Efter förskolan finns det 
oftast inte någon större möjlighet att studera finska på grundskolan och gymnasiet, 
modersmålsundervisningen är i alldeles liten skala, några få timmar per vecka om ens 
det.  (För kännedom: närhetsprincipen kan kringgås vid skolval och barnen kan 
studera finska på Myråsskolan. Förskolan ska informera föräldrarna om denna 
möjlighet. Skolan måste ta emot alla barn som önskar sig att studera finska, 
rektorerna måste informeras om detta. ) 

 

3. Svenska kyrkans finska församling stödjer förslaget. Äldreomsorgen behöver 
personal som kan finska. Framförallt trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och 
hemtjänst måste vara på finska. Finsktalande i Borås blir äldre och samtidigt ökar 
behovet av stöd och hjälp. Behovet av finskspråkig personal ökar stadigt, speciellt 
bland personer med demensdiagnos.   
 
Skola på finska i Borås är nästan obefintlig. I dagsläget finns det inte möjlighet att få 
undervisning på finska i grundskolan i Borås. Konsekvens av detta blir att finska 
barnfamiljer som skulle kunna tänka sig att flytta till Borås, väljer att inte komma hit 
när barnens skolmöjligheter fattas på finska. Så om det fanns grundskola på finska i 
Borås, skulle detta öka stadens attraktionskraft. Det finns högskola i Borås med 
lärarutbildning. Det finns brist på kompetenta finsklärare i Sverige och det är mycket 
svårt att få den kompetensen i Sverige eftersom utbildningen finns bara i Stockholm. 
Högskolan i Borås är en idealisk plats för finsklärarutbildningen. Det är rättvist att 

finsktalande barn har möjlighet att få kvalificerad finskundervisning och undervisning 
på finska.  

 

4. Allaktivitetshuset för sverigefinnar i Borås:  Finländarna som kom till Sverige under 
åren 1960-70 var unga utan att kunna svenska. Nu är samma personer gamla och det 
svenska språket är inte så starkt längre heller. Nu behövs det finskspråkig personal i 
hemtjänsten och på äldreboenden, t.o.m. inköpen görs online. Hur kan man förklara 
för en personal som kanske inte är finsk vad man vill handla? Personalen kanske har 
en helt annan matkultur t.ex. Det är mycket viktigt att man känner sig trygg med 
personalen och kan berätta om sina behov på sitt eget språk. Det behövs även 
omsorgsboende för finsktalande då det finns många som inte klarar sig hemma 
längre. Å styrelsens vägnar: Irene Niva Ordförande och Henry Rouhivuori 
Administratör 

 

5. Kultur 75 och Borås Finska Förening är politiskt obundna, men 
sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige angående finska språkets 
förstärkta ställning är så viktig för oss finnar att vi står bakom motionen till hundra 
procent. / Seija Noppa och Margit Trennedal (ordföranden i ovannämnda föreningar). 

 

6. Borås finska synskadade: Vi tar inte partipolitisk ställning till sverigedemokraternas 
motion till kommunfullmäktige. Men motionen är intressant med tanke på den finska 
befolkningen i Borås. Vi väntar med intresse vad kommunfullmäktige beslutar i 
ärendet. SFSF/ Sverigefinska synskadeförening/ Borås lokalavdelning. 

 

7. Enskild person: Kallas vi finnar? inte sverigefinländare? Jag kallar mig 
sverigefinländare. De är några år efter sin utveckling men eftersom det finns 
montessoriskolan, engelska skolan, kristna skolan, arabiska skolor så bör det väl i 
jämlikhetens skull finnas finska skolan... Jag tror dock att det är "öppet" för den som 
har pengar och engagemang att starta en finsk skola och söka bidrag från Borås stad 
och staten... 

 

 

Borås, den 13 december 2019 

Sammanställt av Jaana Isokoski, verksamhetssamordnare FFO 

Mail: jaana.isokoski@boras.se 

Tel: 033 35 77 91, 0768 88 77 91 
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Borås Kommunfullmäktige    2019-09-26 
 
Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 
 
På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 
 
År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 
 
Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 
 
Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 
 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska 

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 
minoritetsspråket finska 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner (SD), Kommunalråd 

Anders Alftberg (SD), Ledamot 
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  Dnr 2019-00246 1.1.3.1 

 

Protokollsanteckning  
 

Ärende 10.  
Remiss, motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås  

 
Vi Sverigedemokrater anser att nämnden avstyrkande av motionen är hårt då nämnden redan i stor del gör 
det som står i andra att satsen ” erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det 
nationella minoritetsspråket finska”. Därför bör nämndens svar varit ett besvarande av motionen. Men jag, 
vid inlämnade av ett alternativt yrkande,  skrev att nämnden skulle tillstyrka motionen. Något som jag efter 
jag upptäckt detta inte kunde stå bakom då som sagt nämnden redan utför detta som står i andra att satsen.  
 
Med detta sagt kunde jag inte göra annat än dra tillbaka mitt alternativa förslag om tillstyrkande.  
Det viktigaste är att vi som stad står bakom den finska minoriteten.  
 
 
För Sverigedemokraterna  
 
Björn Qvarnström       Ann-Charlotta Blomqvist  
ledamot vård- och äldrenämnden     Ersättare vård- och äldrenämnden  
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-11-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00246 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion om att stärka det finska språkets 
ställning i Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Stärk det finska 
språkets ställning i Borås”.    

Protokollsanteckning 
Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.     

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 
är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. 
Motionären vill därför att äldreomsorg, däribland omsorgsboende och 
hemtjänst, ska erbjudas på det nationella minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  
”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 
det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 
meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 
därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 
äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 
varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 
finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 
medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 
svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 
vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 
svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 
språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 
finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 
äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 
semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland.  
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Svar på motion om att stärka det finska språkets 
ställning i Borås 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Stärk det finska 
språkets ställning i Borås”.    

Protokollsanteckning 
Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.     

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 
är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. 
Motionären vill därför att äldreomsorg, däribland omsorgsboende och 
hemtjänst, ska erbjudas på det nationella minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  
”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 
det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 
meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 
därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 
äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 
varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 
finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 
medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 
svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 
vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 
svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 
språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 
finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 
äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 
semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland.  
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Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 
minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen.               

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att Borås inte hade varit en så välmående stad som den nu 
är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. År 
2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att 
enskilda har rätt att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter. Kommunen har även särskilda skyldigheter att 
erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på 
minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.  

Varje år kommer många finländare till Borås med sina familjer för att arbeta, 
kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Kommunernas 
attraktionskraft behöver stärkas och en bredare service även för denna grupp 
finländare behöver erbjudas framöver. Motionären vill därför att äldreomsorg, 
däribland omsorgsboende och hemtjänst, ska erbjudas på det nationella 
minoritetsspråket finska.  

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 18 § står:  
”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär 
det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad 
som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, 
meänkieli respektive samiska.” Borås Stad är finskt förvaltningsområde och har 
därför särskild skyldighet att erbjuda äldreomsorg på finska, vilket Vård- och 
äldrenämnden erbjuder redan idag.    

Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har två enheter för finsktalande, 
varav en enhet har demensinriktning och den andra somatisk inriktning. Det 
finns 10 platser på varje enhet, dvs totalt 30 platser för finsktalande. Alla 
medarbetare på enheterna med finsk inriktning talar flytande finska och 
svenska.  Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har som målsättning att 
vid nyanställning alltid prioritera två-språkiga medarbetare som talar finska och 
svenska, men det är inte enkelt att hitta sökande med den efterfrågade 
språkkompetensen.  

Det finns också ett hemtjänstområde, Trandareds hemtjänst, som riktar sig till 
finska brukare och där 6 medarbetare talar finska.  

Sedan 2017 då Borås Stad omorganiserades i facknämnder, har Vård- och 
äldrenämnden genomfört resor till Finland för att rekrytera finsktalande 
semestervikarier. Sommaren 2019 kom totalt 23 semestervikarier från Finland.  

Vård- och äldrenämnden erbjuder alltså redan idag äldreomsorg på 
minoritetsspråket finska och avstyrker därmed motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Stärk det finska språket i Borås 
2. -                                
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Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-11-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 
Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

 
Stärk det finska språket 
Diarienummer: 2019-00841 
 
 
 
Centrala pensionärsrådet beslut 
 
Rådet har inga synpunkter, avstår från att yttra sig. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
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Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 
Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

 
Stärk det finska språket 
Diarienummer: 2019-00841 
 
 
 
Kommunala funktionshinderrådets beslut 
 
Rådet har inga synpunkter, avstår från att yttra sig. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
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Handläggare: 
Johanna Armå 

033-35 70 13 

 
Datum 2019-12-30 

 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

 
Stärk det finska språket 
Diarienummer: 2019-00841 
 
 
 
Kommunala funktionshinderrådets beslut 
 
Rådet har inga synpunkter, avstår från att yttra sig. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Johanna Armå  
 
 
 
 
 
 

 

 

Grundskoleförvaltningen 
Postadress 
Grundskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 
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Undervisning på finska 

Uppdraget 
I budget 2019 har Grundskolenämnden gett Grundskoleförvaltningen följande 
uppdrag: Förvaltningen uppdras att till nämnden redovisa hur undervisning på 
finska ska kunna ges. 

Uppdraget redovisas i denna utredning. 

Genomförande av utredning 
Utredningen har genomförts med omvärldsbevakning, samtal med Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) om modersmålsundervisningen i finska i Borås Stad 
och förstärkt finska på Myråsskolan, samtal med rektor på Myråsskolan, studier 
av styrdokument, enkät till vårdnadshavare vars barn har rätt till 
modersmålsundervisning i finska, enkät till lärare som kan finska, analys och 
slutsatser. 

Omvärldsbevakning 
Tvåspråkig undervisning på finska och svenska finns i enstaka skolor med 
kommunal huvudman och i några fristående skolor. Kommuner som har sådan 
undervisning är Västerås, Haninge och Södertälje. I Västerås finns det en 
åldersblandad sverigefinsk klass F-3, i Haninge åldersblandad klass i F-2 på en 
skola och i Södertälje finns det åldersblandade klasser på en skola i 1-6. I 
Göteborg fanns det planer på att starta tvåspråkig undervisning på finska och 
svenska i Askimsskolan läsåret 2019/2020, men dessa har skjutits upp. 

Fristående Sverigefinska skolan finns i Stockholm, Kista, Upplands Väsby, 
Eskilstuna och Botkyrka. Skolinspektionen stängde Sverigefinska skolan i 
Göteborg 2016. Skolan i Stockholm har cirka 300 elever i förskoleklass till 
årskurs 9. De andra skolorna har cirka 80-150 elever i förskola, förskoleklass 
och grundskola. 

I Västerås Stad finns den sverigefinska klassen på Emausskolan, som totalt har 
ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 5. Under 2019 gick det 13 
elever i sverigefinska klassen, som är åldersintegrerad med elever från 
förskoleklass till årskurs 3. Nu i terminsstarten 2020 är det 11 elever som 
kommer att gå i klassen, 2 har flyttat till annan kommun. Sverigefinska klassen 
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är en tvåspråkig verksamhet där delar av undervisningen sker på finska. Det är 
undervisningen i matematik, samhällsorienterande och naturorienterande 
ämnen som genomförs på finska och övriga ämnen på svenska, men där finska 
ord och begrepp vävs in i undervisningen. Bemanningen i klassen består av en 
tvåspråkig grundskolelärare (heltid) och en tvåspråkig förskollärare (halvtid). 
Eleverna har merparten av sin undervisning i den sverigefinska klassen men har 
idrott, musik och slöjd med andra klasser (åldershomogena) på Emausskolan. 
Klassen deltar även i temaarbeten med övriga klasser på skolan och medverkar 
på anordnade aktivitetsdagar. 

I förskoleklassen arbetar man med läs-och skrivförberedande aktiviteter enligt 
Bornholmsmodellen samt andra matematik- och språklekar. Man använder rim 
och ramsor samt sånger både på finska och svenska. Undervisningen sker både 
i hemklassrummet och i den svenska förskoleklassen. 

I år 1 fortsätter arbetet med Bornholmsmodellen ca 8 veckor in på terminen 
och satsar mycket på läs- och skrivinlärning. Klassen använder både finskt och 
svenskt läromedel och utgår från dess upplägg och struktur. 

Eleverna i årskurs 1-3 erbjuds extra undervisningen i finska om 225 minuter per 
vecka. Den extra undervisningen i finska ligger utanför elevernas timplan. Alla 
elever erbjuds också att läsa finska som modersmål om 60 minuter per vecka 
och det var 4 elever som läste finska som modersmål våren 2019. 

Det finns i nuläget inga planer på att utöka den tvåspråkiga undervisningen till 
årskurs 4-6 i Västerås. 

Västerås Stads ordinarie resursfördelning räcker inte för sverigefinska klassen, 
utan det finns även ett särskilt anslag på cirka 500 tkr. Dessutom tillkommer 
kostnader för skolskjuts med taxi. 

Modersmålsundervisning i finska i Borås Stad 
Under senare år har det varit mycket svårt att rekrytera modersmålslärare i 
finska. För några år sedan bekostade CFL lärarutbildning i finska för obehörig 
modersmålslärare. Den läraren valde sedan att ta en anställning som lärare i 
SVA på annan skola i Borås Stad. CFL har annonserat efter modersmålslärare i 
finska i Finland och övriga Europa. Förra året tackade en lärare bosatt i 
Tyskland ja till en anställning, men ångrade sig efter en vecka och hoppade av. 

Under en stor det av läsåret 18/19 fanns det ingen modersmålslärare i finska 
och undervisning kunde därmed inte genomföras. Under våren 2019 kunde en 
obehörig lärare anställas och undervisningen kom igång. Samma lärare har 
sedan undervisat under hösten 2019. Det är cirka 50 elever som är anmälda till 
modersmålsundervisning i finska. Från vårterminen 2020 är det en person med 
yrkeslärarutbildning som ska sköta modersmålsundervisningen i finska, men 
inte heller den personen har behörighet i ämnet. Fortsatt rekrytering för att 
kunna anställa behörig lärare pågår. 
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är en tvåspråkig verksamhet där delar av undervisningen sker på finska. Det är 
undervisningen i matematik, samhällsorienterande och naturorienterande 
ämnen som genomförs på finska och övriga ämnen på svenska, men där finska 
ord och begrepp vävs in i undervisningen. Bemanningen i klassen består av en 
tvåspråkig grundskolelärare (heltid) och en tvåspråkig förskollärare (halvtid). 
Eleverna har merparten av sin undervisning i den sverigefinska klassen men har 
idrott, musik och slöjd med andra klasser (åldershomogena) på Emausskolan. 
Klassen deltar även i temaarbeten med övriga klasser på skolan och medverkar 
på anordnade aktivitetsdagar. 

I förskoleklassen arbetar man med läs-och skrivförberedande aktiviteter enligt 
Bornholmsmodellen samt andra matematik- och språklekar. Man använder rim 
och ramsor samt sånger både på finska och svenska. Undervisningen sker både 
i hemklassrummet och i den svenska förskoleklassen. 

I år 1 fortsätter arbetet med Bornholmsmodellen ca 8 veckor in på terminen 
och satsar mycket på läs- och skrivinlärning. Klassen använder både finskt och 
svenskt läromedel och utgår från dess upplägg och struktur. 

Eleverna i årskurs 1-3 erbjuds extra undervisningen i finska om 225 minuter per 
vecka. Den extra undervisningen i finska ligger utanför elevernas timplan. Alla 
elever erbjuds också att läsa finska som modersmål om 60 minuter per vecka 
och det var 4 elever som läste finska som modersmål våren 2019. 

Det finns i nuläget inga planer på att utöka den tvåspråkiga undervisningen till 
årskurs 4-6 i Västerås. 

Västerås Stads ordinarie resursfördelning räcker inte för sverigefinska klassen, 
utan det finns även ett särskilt anslag på cirka 500 tkr. Dessutom tillkommer 
kostnader för skolskjuts med taxi. 

Modersmålsundervisning i finska i Borås Stad 
Under senare år har det varit mycket svårt att rekrytera modersmålslärare i 
finska. För några år sedan bekostade CFL lärarutbildning i finska för obehörig 
modersmålslärare. Den läraren valde sedan att ta en anställning som lärare i 
SVA på annan skola i Borås Stad. CFL har annonserat efter modersmålslärare i 
finska i Finland och övriga Europa. Förra året tackade en lärare bosatt i 
Tyskland ja till en anställning, men ångrade sig efter en vecka och hoppade av. 

Under en stor det av läsåret 18/19 fanns det ingen modersmålslärare i finska 
och undervisning kunde därmed inte genomföras. Under våren 2019 kunde en 
obehörig lärare anställas och undervisningen kom igång. Samma lärare har 
sedan undervisat under hösten 2019. Det är cirka 50 elever som är anmälda till 
modersmålsundervisning i finska. Från vårterminen 2020 är det en person med 
yrkeslärarutbildning som ska sköta modersmålsundervisningen i finska, men 
inte heller den personen har behörighet i ämnet. Fortsatt rekrytering för att 
kunna anställa behörig lärare pågår. 
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Förstärkt finska på Myråsskolan 
Myråsskolan har ett uppdrag att ge finsktalande elever stimulans i finska 
språket, skolan kallar detta förstärkt finska. Det är modersmålslärare från CFL 
som genomfört den förstärkta finskan. Våren 2018 var det 15 elever i 
förskoleklass-årskurs 3 som deltog i förstärkt finska. Upplägget byggde på att 
individuella scheman togs fram som passade varje elev. En del elever kunde få 
förstärkt finska under ordinarie lektioner i ämnen och en del elever fick det 
under fritidshemstid. En erfarenhet är att en del barn kunde för lite finska för 
att det skulle bli bra under ordinarie lektioner, det fanns en risk att de inte 
kunde tillgodogöra sig undervisningens innehåll 

Under läsåret 18/19 kunde inte den förstärkta finskan genomföras beroende på 
att det inte fanns någon modersmålslärare. Under hösten 2019 gjorde rektor en 
inventering av intresset för förstärkt finska bland elever som läser 
modersmålsundervisning i finska och som går i Myråsskolan. Det var 2-4 elever 
som kunde vara intresserade beroende på upplägg. Det bristande intresset beror 
sannolikt på en kombination av att den förstärkta finskan inte har kunnat 
genomföras på avsett sätt samt att en del elever inte är intresserade längre. De 
har blivit äldre och deltar inte längre i modersmålsundervisning. 

Styrdokument 

Skollagen 
I skollagen regleras bland annat elevers rätt till modersmålsundervisning. Elever 
i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, sameskolan 
och specialskolan har, om vissa förutsättningar är uppfyllda, rätt till 
modersmålsundervisning. Om modersmålet avser något av de nationella 
minoritetsspråken, till exempel finska, ska dock undervisningen som 
utgångspunkt alltid erbjudas i grundskolan. De nationella minoritetsspråken 
omfattas således inte av kraven på dagligt umgängesspråk eller att eleven 
behöver ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet 
modersmål. 

Skolförordningen 
I skolförordningen (2011:185) regleras tvåspråkig undervisning för grundskolan. 
Av skolförordningen framgår att delar av undervisningen i grundskolan får 
anordnas på elevens dagliga umgängesspråk, om vissa förutsättningar är 
uppfyllda. För alla språk gäller att tvåspråkig undervisning får anordnas i årskurs 
1–6. Det framgår att tvåspråkig undervisning även får anordnas på finska för 
årskurs 7–9. En förutsättning för deltagande i tvåspråkig undervisning är att 
språket är elevens dagliga umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. 
Det är ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda tvåspråkig undervisning utan en 
möjlighet för de huvudmän som önskar. 

För den tvåspråkiga verksamheten gäller att upp till hälften av undervisningen 
får anordnas på det dagliga umgängesspråket och att resten av undervisningen 
ska ske på svenska. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på 
svenska ökar successivt. 
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Förskoleklassen är dock inte reglerad genom skolförordningen så där kan 
mängden finska överstiga 50 %. 

Läroplaner (LGR 11) 
Grundskolan ska undervisa alla elever om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia. Detta uppdrag finns angivet i de övergripande 
målen och riktlinjerna till läroplanerna. I ämnen som historia, samhällskunskap 
och svenska ska alla elever lära sig mer om de nationella minoriteterna. 

Läroplanen för grundskolan består också av kursplaner för alla de ämnen som 
finns i skolan. 

Kursplanen för modersmål, finska som nationellt minoritetsspråk, består av tre 
delar, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kursplanen inleds med ett syfte 
som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i 
undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar som 
långsiktiga mål. 

Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i 
undervisningen. De olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket 
utrymme i undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av 
ämnets syfte. Läraren avgör utifrån sin professionella bedömning. Det centrala 
innehållet är ordnat i punktlistor under ett antal kunskapsområden. De olika 
kunskapsområdena motsvarar inte arbetsområden i undervisningen, utan de är 
enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet och läraren väljer hur punkterna 
kombineras inom och mellan kunskapsområdena. 

Syftet och det centrala innehållet ger läraren information om vad som är 
väsentliga kunskaper i ämnet, men det läraren som avgör hur syftets och det 
centrala innehållets delar väljs ut och kombineras i ett arbetsområde i 
undervisningen. Läraren väljer ut vad som ska ingå, hur undervisningen ska 
utformas och vilka kunskaper den ska hjälpa eleverna att utveckla inom det 
aktuella arbetsområdet. 

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper 
i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9. 
De är formulerade utifrån de långsiktiga målen och det centrala innehållet. 
Kunskapskraven är inte mål för själva undervisningen. 

Det centrala innehållet och kunskapskraven är även indelade i två olika delar 
utifrån om eleven läser finska som förstaspråk eller som andraspråk. 

Enkät till vårdnadshavare 
En enkät har skickats ut till vårdnadshavare med barn i förskoleklass-årskurs 9 
som har rätt till modersmålsundervisning på finska enligt de uppgifter som 
Grundskoleförvaltningen har i elevregistret. Syftet med enkäten var att utröna 
intresset för en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. 

 

Enkäten var utformad på följande sätt: 
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Förskoleklassen är dock inte reglerad genom skolförordningen så där kan 
mängden finska överstiga 50 %. 

Läroplaner (LGR 11) 
Grundskolan ska undervisa alla elever om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia. Detta uppdrag finns angivet i de övergripande 
målen och riktlinjerna till läroplanerna. I ämnen som historia, samhällskunskap 
och svenska ska alla elever lära sig mer om de nationella minoriteterna. 

Läroplanen för grundskolan består också av kursplaner för alla de ämnen som 
finns i skolan. 

Kursplanen för modersmål, finska som nationellt minoritetsspråk, består av tre 
delar, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Kursplanen inleds med ett syfte 
som beskriver vilka kunskaper eleven ska få möjlighet att utveckla i 
undervisningen. Syftet avslutas med ett antal punkter som fungerar som 
långsiktiga mål. 

Det centrala innehållet är det ämnesinnehåll som eleven ska få möta i 
undervisningen. De olika delarna av det centrala innehållet kan få olika mycket 
utrymme i undervisningen och kombineras på olika sätt utifrån olika delar av 
ämnets syfte. Läraren avgör utifrån sin professionella bedömning. Det centrala 
innehållet är ordnat i punktlistor under ett antal kunskapsområden. De olika 
kunskapsområdena motsvarar inte arbetsområden i undervisningen, utan de är 
enbart ett sätt att strukturera innehållet i ämnet och läraren väljer hur punkterna 
kombineras inom och mellan kunskapsområdena. 

Syftet och det centrala innehållet ger läraren information om vad som är 
väsentliga kunskaper i ämnet, men det läraren som avgör hur syftets och det 
centrala innehållets delar väljs ut och kombineras i ett arbetsområde i 
undervisningen. Läraren väljer ut vad som ska ingå, hur undervisningen ska 
utformas och vilka kunskaper den ska hjälpa eleverna att utveckla inom det 
aktuella arbetsområdet. 

Kunskapskraven beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper 
i slutet av årskurserna 1 och 3 samt för de olika betygsstegen i årskurs 6 och 9. 
De är formulerade utifrån de långsiktiga målen och det centrala innehållet. 
Kunskapskraven är inte mål för själva undervisningen. 

Det centrala innehållet och kunskapskraven är även indelade i två olika delar 
utifrån om eleven läser finska som förstaspråk eller som andraspråk. 

Enkät till vårdnadshavare 
En enkät har skickats ut till vårdnadshavare med barn i förskoleklass-årskurs 9 
som har rätt till modersmålsundervisning på finska enligt de uppgifter som 
Grundskoleförvaltningen har i elevregistret. Syftet med enkäten var att utröna 
intresset för en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. 

 

Enkäten var utformad på följande sätt: 
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Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag från Grundskolenämnden att utreda 
möjligheter att starta undervisning på finska. Undervisningen på finska skulle 
bedrivas i någon av Borås Stads skolor som har undervisning i årskurserna F-6 
och eleverna skulle undervisas både på finska och svenska i de olika ämnena. 
Utredningen kommer att innehålla omvärldsbevakning, enkät till lärare, enkät 
till vårdnadshavare samt en översiktlig beskrivning av innehåll och upplägg i en 
sådan tvåspråkig undervisning. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst 
hälften av undervisningen vara på finska och undervisningen ska planeras så att 
undervisningen på svenska successivt ökar (ur Skolförordningen). Eleven ska ha 
finska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavare.  

Syfte 
Syftet med enkäten är att undersöka intresset hos vårdnadshavare av en 
tvåspråkig undervisning, på finska och svenska. Man förbinder sig inte till något 
när man svarar på enkäten. 

Frågor 
Jag är intresserad av tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, för mitt 
barn: Ja  Nej 

Om det startar tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en skola i 
Borås Stad kommer jag att söka plats för mitt barn där: Ja  Nej 

Om det hade funnits tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en 
skola i Borås Stad när mitt barn började förskoleklass så hade jag sökt till den 
skolan: Ja  Nej 

Resultat 
Det var 122 enkäter, för motsvarande 122 elever, som skickades ut och det var 
26 svar som kom in och resultatet blev enligt följande: 

Jag är intresserad av tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, för mitt 
barn:  

Ja – 14 

Nej – 12 

Om det startar tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en skola i 
Borås Stad kommer jag att söka plats för mitt barn där: 

Ja – 8 

Nej – 6 

Om det hade funnits tvåspråkig undervisning, på finska och svenska, på en 
skola i Borås Stad när mitt barn började förskoleklass så hade jag sökt till den 
skolan: 

Ja – 12 

Nej – 2 
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Enkät till lärare 
En enkät har skickats ut till lärare som kan finska så bra så att de kan undervisa 
på finska. Syftet med enkäten var att utröna intresset för att undervisa 
tvåspråkigt, på finska och svenska. 

Enkäten var utformad på följande sätt: 

Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag från Grundskolenämnden att utreda 
möjligheter att starta undervisning på finska. Undervisningen på finska skulle 
bedrivas i någon av Borås Stads skolenheter som har undervisning i årskurserna 
F-6 och eleverna därmed undervisas både på finska och svenska. Utredningen 
kommer att innehålla omvärldsbevakning, enkät till lärare, enkät till 
vårdnadshavare samt en översiktlig beskrivning av möjligt innehåll och upplägg 
i en sådan tvåspråkig undervisning. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst 
hälften av undervisningen vara på finska och undervisningen ska planeras så att 
undervisningen på svenska successivt ökar (ur Skolförordningen). 

Syfte 
Syftet med enkäten är att undersöka intresset hos lärare med adekvat kunskap i 
finska att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska. Man förbinder sig inte 
till något när man svarar på enkäten. 

Frågor 
Namn (det går att vara anonym): 

Jag är behörig lärare med legitimation: Ja   Nej 

Jag är behörig i följande ämnen och åldrar: 

Bild   1-3 4-6 7-9 

Biologi   1-3 4-6 7-9 

Engelska   1-3 4-6 7-9 

Fysik   1-3 4-6 7-9 

Geografi   1-3 4-6 7-9 

Hem- och konsumentkunskap 1-3 4-6 7-9 

Historia   1-3 4-6 7-9 

Idrott och hälsa  1-3 4-6 7-9 

Kemi   1-3 4-6 7-9 

Matematik   1-3 4-6 7-9 

Moderna språk  1-3 4-6 7-9 

Modersmål, finska  1-3 4-6 7-9 

Musik   1-3 4-6 7-9 

Religionskunskap  1-3 4-6 7-9 
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Enkät till lärare 
En enkät har skickats ut till lärare som kan finska så bra så att de kan undervisa 
på finska. Syftet med enkäten var att utröna intresset för att undervisa 
tvåspråkigt, på finska och svenska. 

Enkäten var utformad på följande sätt: 

Bakgrund 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag från Grundskolenämnden att utreda 
möjligheter att starta undervisning på finska. Undervisningen på finska skulle 
bedrivas i någon av Borås Stads skolenheter som har undervisning i årskurserna 
F-6 och eleverna därmed undervisas både på finska och svenska. Utredningen 
kommer att innehålla omvärldsbevakning, enkät till lärare, enkät till 
vårdnadshavare samt en översiktlig beskrivning av möjligt innehåll och upplägg 
i en sådan tvåspråkig undervisning. 

Under den sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning får högst 
hälften av undervisningen vara på finska och undervisningen ska planeras så att 
undervisningen på svenska successivt ökar (ur Skolförordningen). 

Syfte 
Syftet med enkäten är att undersöka intresset hos lärare med adekvat kunskap i 
finska att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska. Man förbinder sig inte 
till något när man svarar på enkäten. 

Frågor 
Namn (det går att vara anonym): 

Jag är behörig lärare med legitimation: Ja   Nej 

Jag är behörig i följande ämnen och åldrar: 

Bild   1-3 4-6 7-9 

Biologi   1-3 4-6 7-9 

Engelska   1-3 4-6 7-9 

Fysik   1-3 4-6 7-9 

Geografi   1-3 4-6 7-9 

Hem- och konsumentkunskap 1-3 4-6 7-9 

Historia   1-3 4-6 7-9 

Idrott och hälsa  1-3 4-6 7-9 

Kemi   1-3 4-6 7-9 

Matematik   1-3 4-6 7-9 

Moderna språk  1-3 4-6 7-9 

Modersmål, finska  1-3 4-6 7-9 

Musik   1-3 4-6 7-9 

Religionskunskap  1-3 4-6 7-9 
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Samhällskunskap  1-3 4-6 7-9 

Slöjd   1-3 4-6 7-9 

Svenska   1-3 4-6 7-9 

Svenska som andraspråk  1-3 4-6 7-9 

Teknik   1-3 4-6 7-9 

Jag är intresserad av att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska, på en 
skolenhet F-6 i Borås Stad: Ja  Nej 

Resultat 
Enkäterna skickades till 13 lärare som kan finska så bra så att de kan undervisa 
på finska. Utredaren fick fram namnen genom Centrum för flerspråkigt lärande, 
enhetschef i Elevhälsan som är finskspråkig och har kontakter samt genom att 
ställa frågan till samtliga rektorer. Av dessa 13 lärare är 2 förskollärare och av 
dessa 13 jobbar 11 i Borås Stad. Det är 2 som har utbildning och legitimation i 
ämnet finska. Det var 5 svar som kom in och resultatet blev enligt följande: 

Jag är intresserad av att undervisa tvåspråkigt, på finska och svenska, på en 
skolenhet F-6 i Borås Stad: 

Ja – 4 

Nej – 1 

I enkätsvaren framgår det att det finns flera lärare av de 5 som har behörighet i 
flera ämnen i årskurserna 1-3 och 4-6. 

Analys 
Uppgifter från andra kommuner som har tvåspråkig undervisning på finska och 
svenska, samt enkäten till vårdnadshavare, tyder på att det finns ett begränsat 
intresse för sådan skolgång. Västerås Stad har cirka 153 000 invånare och cirka 
19 000 beräknas ha finsk anknytning. Borås Stad har cirka 112 000 
invånare(2018) och cirka 14 000 beräknas ha finsk anknytning. 

Under 2019 hade den sverigefinska klassen i Västerås 13 elever och 
undervisningen bedrevs åldersblandat. Det är rimligt att bedöma att det även i 
Borås är en åldersblandad organisation med sverigefinsk klass som kan vara 
möjlig beroende på ett begränsat antal elever. En passus här är att åldersblandad 
organisation generellt ger elever sämre förutsättningar för kunskapsutveckling 
och att nå kunskapsmålen. I dagens skolorganisation är det endast skolor med 
litet elevantal som indelas åldersblandat, och då beroende på att de ekonomiska 
förutsättningarna kräver det. 

Man kan även bedöma att det kommer vara ett fåtal elever som redan börjat i 
skolan och som kommer att vilja byta till en nystartad tvåspråkig undervisning. 
Kontinuiteten och den sociala tryggheten i kompisar är viktiga faktorer för 
elever och vårdnadshavare. Detta innebär att tvåspråkig verksamheten behöver 
byggas upp underifrån med elever som börjar i förskoleklass, och därmed ett 
mycket litet elevantal i början. Det var 12 vårdnadshavare som svarade att man 
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hade valt en tvåspråkig undervisning när ens barn började i förskoleklass om en 
sådan hade funnits tillgänglig. 

I enkäten till lärarna var det 5 av 13 som svarade och det var 4 som sa att man 
kunde vara intresserad av att undervisa tvåspråkigt på en F-6-skola i Borås Stad. 
Det tyder på att det skulle kunna vara möjligt att bemanna en sverigefinsk 
åldersblandad klass F-3 på 10-15 elever med personal med adekvat kompetens. 
Men denna faktor bedöms ändå vara mycket känslig. Det måste finnas goda 
förutsättningar för en stabil bemanning över tid för att Borås Stad ska starta 
tvåspråkig undervisning. Det är ett stort steg för vårdnadshavare och barn att 
välja skola, och skolhuvudmannen måste så långt det är möjligt garantera 
stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i undervisningen över tid i sina 
skolenheter. Tillgången till lärare med adekvat kompetens är mycket begränsad 
och bedöms vara så även i framtiden. En av lärarna, som även har barn i 
skolålder, och som svarade på enkäten uttryckte det så här i en kommentar: 
”Känns tyvärr orealistiskt med en skola med undervisning på finska till 50%, då 
man idag t.o.m har bekymmer med att rekrytera behöriga modersmålslärare i 
Borås stad. Skolgången är så viktig såhär vill man inte chansa som förälder att 
kvalitén inte är garanterad, tyvärr. Nästan hela förra läsåret saknades en 
modersmålslärare i finska, därav uteblev den garanterade undervisningen i 
minoritetsspråket.” 

Det är även rimligt att bedöma att det krävs särskild extra resurstilldelning till 
en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. För en åldersblandad 
sverigefinsk klass i F-3 med 10-15 elever torde den extra resurstilldelningen 
behöva uppgå till cirka 500 tkr, det vill säga i paritet med tilldelningen till 
Emausskolan i Västerås Stad. 

Ett alternativ till att försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och 
svenska skulle kunna vara att utöka modersmålsundervisningen i finska. Det 
skulle bidra till bättre språklig förmåga hos deltagarna och vara ett led i att 
vitalisera finskan. I första hand behöver bemanningen säkras med kompetent 
och legitimerad modersmålslärare, genom ett fortsatt kvalitativt 
rekryteringsarbete. Kanske behöver lönenivåerna för modersmålslärare i 
minoritetsspråken särskilt beaktas. Frågan om utökad modersmålsundervisning 
i finska behöver ytterligare belysas och hanteras inte i denna utredning. Men en 
möjlig lösning kan vara att lektionerna helt enkelt förlängs. 

Slutsatser 
Utredaren bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta 
tvåspråkig undervisning på finska och svenska i en skolenhet F-6 i Borås Stad. 
Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 
garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 
tid. Denna utredning har inte kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 
finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 
tillräckligt god.  
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hade valt en tvåspråkig undervisning när ens barn började i förskoleklass om en 
sådan hade funnits tillgänglig. 

I enkäten till lärarna var det 5 av 13 som svarade och det var 4 som sa att man 
kunde vara intresserad av att undervisa tvåspråkigt på en F-6-skola i Borås Stad. 
Det tyder på att det skulle kunna vara möjligt att bemanna en sverigefinsk 
åldersblandad klass F-3 på 10-15 elever med personal med adekvat kompetens. 
Men denna faktor bedöms ändå vara mycket känslig. Det måste finnas goda 
förutsättningar för en stabil bemanning över tid för att Borås Stad ska starta 
tvåspråkig undervisning. Det är ett stort steg för vårdnadshavare och barn att 
välja skola, och skolhuvudmannen måste så långt det är möjligt garantera 
stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i undervisningen över tid i sina 
skolenheter. Tillgången till lärare med adekvat kompetens är mycket begränsad 
och bedöms vara så även i framtiden. En av lärarna, som även har barn i 
skolålder, och som svarade på enkäten uttryckte det så här i en kommentar: 
”Känns tyvärr orealistiskt med en skola med undervisning på finska till 50%, då 
man idag t.o.m har bekymmer med att rekrytera behöriga modersmålslärare i 
Borås stad. Skolgången är så viktig såhär vill man inte chansa som förälder att 
kvalitén inte är garanterad, tyvärr. Nästan hela förra läsåret saknades en 
modersmålslärare i finska, därav uteblev den garanterade undervisningen i 
minoritetsspråket.” 

Det är även rimligt att bedöma att det krävs särskild extra resurstilldelning till 
en tvåspråkig undervisning på finska och svenska. För en åldersblandad 
sverigefinsk klass i F-3 med 10-15 elever torde den extra resurstilldelningen 
behöva uppgå till cirka 500 tkr, det vill säga i paritet med tilldelningen till 
Emausskolan i Västerås Stad. 

Ett alternativ till att försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och 
svenska skulle kunna vara att utöka modersmålsundervisningen i finska. Det 
skulle bidra till bättre språklig förmåga hos deltagarna och vara ett led i att 
vitalisera finskan. I första hand behöver bemanningen säkras med kompetent 
och legitimerad modersmålslärare, genom ett fortsatt kvalitativt 
rekryteringsarbete. Kanske behöver lönenivåerna för modersmålslärare i 
minoritetsspråken särskilt beaktas. Frågan om utökad modersmålsundervisning 
i finska behöver ytterligare belysas och hanteras inte i denna utredning. Men en 
möjlig lösning kan vara att lektionerna helt enkelt förlängs. 

Slutsatser 
Utredaren bedömer att det är mycket tveksamt att i nuläget försöka starta 
tvåspråkig undervisning på finska och svenska i en skolenhet F-6 i Borås Stad. 
Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 
garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 
tid. Denna utredning har inte kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 
finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 
tillräckligt god.  

Borås Stad 
Datum 
2020-01-03 

  
  

Sida 
9(9) 

 

 

Utredningen har också kommit fram till att vårdnadshavarnas intresse inte är 
särskilt stort, vilket följer det nationella mönstret i till exempel Västerås. 

Det som däremot kan vara en mer realistisk väg för att öka ambitionen för det 
finska språket inom Grundskolenämnden är frågan om utökad 
modersmålsundervisning i finska. Den behöver i så fall ytterligare belysas. 

 

 

Hayne Hedin 

Chef Kvalitet och utveckling 
Grundskoleförvaltningen 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hayne Hedin 
Handläggare 
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Datum 
2020-01-28 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00162 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD): Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen vad avser att erbjuda 
grundskoleutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 
Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 
gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.       

Ärendet i sin helhet  
I motionen föreslår Sverigedemokraterna i Borås Kommunfullmäktige att 
besluta:  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det 
nationella minoritetsspråket finska 

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska. 
Utredningen har genomförts med omvärldsbevakning, samtal med Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) om modersmålsundervisningen i finska i Borås Stad 
och förstärkt finska på Myråsskolan, samtal med rektor på Myråsskolan, studier 
av styrdokument, enkät till vårdnadshavare vars barn har rätt till 
modersmålsundervisning i finska, enkät till lärare som kan finska, analys och 
slutsatser. 

Grundskolenämnden bedömer det att det är mycket tveksamt att i nuläget 
försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och svenska i Borås Stad. 
Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 
garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 
tid. Grundskolenämnden har kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 
inte finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 
tillräckligt god. Grundskolenämnden har också kommit fram till att 
vårdnadshavarnas intresse inte är särskilt stort. 

Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 
gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.               
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Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD): Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen vad avser att erbjuda 
grundskoleutbildning på det nationella minoritetsspråket finska. 
Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 
gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.       

Ärendet i sin helhet  
I motionen föreslår Sverigedemokraterna i Borås Kommunfullmäktige att 
besluta:  

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 
minoritetsspråket finska  

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det 
nationella minoritetsspråket finska 

Grundskolenämnden har genomfört en utredning om undervisning på finska. 
Utredningen har genomförts med omvärldsbevakning, samtal med Centrum för 
flerspråkigt lärande (CFL) om modersmålsundervisningen i finska i Borås Stad 
och förstärkt finska på Myråsskolan, samtal med rektor på Myråsskolan, studier 
av styrdokument, enkät till vårdnadshavare vars barn har rätt till 
modersmålsundervisning i finska, enkät till lärare som kan finska, analys och 
slutsatser. 

Grundskolenämnden bedömer det att det är mycket tveksamt att i nuläget 
försöka starta tvåspråkig undervisning på finska och svenska i Borås Stad. 
Skolhuvudmannen måste, främst genom en kompetent bemanning, kunna 
garantera stabilitet, kontinuitet och god kvalitet i en sådan undervisning över 
tid. Grundskolenämnden har kommit fram till att ett sådant bemanningsläge 
inte finns. Tillgången till personal med adekvat kompetens och intresse är inte 
tillräckligt god. Grundskolenämnden har också kommit fram till att 
vårdnadshavarnas intresse inte är särskilt stort. 

Grundskolenämnden avstår att yttra sig i de delar i motionen som avser 
gymnasie- och vuxenutbildning samt äldreomsorg.               
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Ärendet i sin helhet 
"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Stärk det finska språkets ställning i Borås.  
2. Utredning: Undervisning på finska.                           

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 

Mitt-S- gruppen i Grundskolenämnden ser värdet av en tvåspråkig verksamhet 
på finska. I sak har gruppen inga politiska invändningar mot intentionerna i det 
som anförs i motionen. Däremot när man tar ställning till en motion är 
genomförbarheten viktig att väga in. Utifrån de uppgifter som förvaltningen 
bilagt ärendet är det mycket svårt under rådande förutsättningar att genomföra 
grundskoleutbildning på finska. Om intresset för finsk undervisning skulle öka 
och rekryteringsläget förändras kan Grundskolenämnden mycket väl ta ny 
ställning i frågan.    

Reservationer 

SD, M och KD reserverar sig till förmån för sitt yrkande att tillstyrka motionen. 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 

Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som berör 
undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar.  

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till berörda 
nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, en 
utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. Exempelvis finns 
det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt umgängesspråk i hemmet 
för att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock inte som 
lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen bedömer att det 
kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att få ihop 
ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon enstaka kurs för 
en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver då anpassas efter de 
program eleverna går på och förläggas så att det inte krockar med övrig undervisning.  

Liknande svårigheter med att få ihop grupper i lämpliga kurser finns på 
vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar utifrån en helt individuell 
studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle sannolikt bli mycket liten och 
utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med rätt kompetens, snarare 
än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 
1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 

Yttrande över motion - Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som berör 
undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar.  

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.      

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att stärka 
det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till berörda 
nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, en 
utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. Exempelvis finns 
det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt umgängesspråk i hemmet 
för att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock inte som 
lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen bedömer att det 
kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att få ihop 
ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon enstaka kurs för 
en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver då anpassas efter de 
program eleverna går på och förläggas så att det inte krockar med övrig undervisning.  

Liknande svårigheter med att få ihop grupper i lämpliga kurser finns på 
vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar utifrån en helt individuell 
studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle sannolikt bli mycket liten och 
utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en lärare med rätt kompetens, snarare 
än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 
1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Niklas Hallberg 
(SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (bilaga 3 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), 
Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan Torstensson (C) och Johan Hallin (S) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans förslag. 

NEJ innebär bifall till Niklas Hallbergs (SD) alternativa förslag.        

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan 
Torstensson (C), Johan Hallin (S), Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 
Lisa Berglund (KD). 

NEJ röstas av Niklas Hallberg (SD). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 8 röster mot 1 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.      
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 
 

  

 

Alternativt förslag 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 
i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker tillstyrker motionen i de 
delar som berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

  
Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 
stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 
berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 
en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 
Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 
umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 
modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 
inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 
bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 
god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 
få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 
enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 
då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 
krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 
lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 
utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 
 

  

 

Alternativt förslag 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 
i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker tillstyrker motionen i de 
delar som berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

  
Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 
stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 
berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 
en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 
Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 
umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 
modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 
inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 
bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 
god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 
få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 
enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 
då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 
krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 
lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 
utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 
lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  

Nämnden anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning på 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå är angeläget och tillstyrker därmed 
motionen. Nämnden anser att frågan om hur och i vilken omfattning finsk 
undervisning ska bedrivas, avseende program- och kursnivå, vidare bör utredas. 

 

            

Beslutsunderlag 
1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 
FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

Niklas Hallberg  Anders Alftberg 

Ledamot   Ersättare 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 
i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som 
berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

  
Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 
stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 
berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 
en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 
Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 
umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 
modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 
inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 
bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 
god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 
få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 
enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 
då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 
krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 
lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 
utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 
lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 
1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 
FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Wieszkos 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00207 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och 
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning 
i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen i de delar som 
berör undervisning i gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från att yttra sig i övriga delar. 

Reservationer 
Niklas Hallberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

  
Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har lämnat in en motion om att 
stärka det finska språkets ställning i Borås. Motionen har skickats på remiss till 
berörda nämnder. I motionen föreslås bland annat att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ska bedriva finskspråkig undervisning för elever i 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Finskspråkiga gymnasieelever har, liksom elever med ett annat minoritetsspråk, 
en utökad rätt till modersmålsundervisning jämfört med andra språk. 
Exempelvis finns det inget krav på att minoritetsspråket används som dagligt 
umgängesspråk i hemmet för att eleven ska ha rätt till 
modersmålsundervisningen.  

Med tanke på gymnasiets och vuxenutbildningens struktur framstår det dock 
inte som lämpligt att bedriva annan undervisning på finska. Förvaltningen 
bedömer att det kommer att vara svårt att bedriva en sådan verksamhet med 
god kvalitet. 

Gymnasiets verksamhet är indelad i ett stort antal program och kurser. För att 
få ihop ett elevunderlag skulle det i bästa fall vara möjligt att bedriva någon 
enstaka kurs för en grupp i något gymnasiegemensamt ämne. Schemat behöver 
då anpassas efter de program eleverna går på och förläggas så att det inte 
krockar med övrig undervisning. Liknande svårigheter med att få ihop grupper i 
lämpliga kurser finns på vuxenutbildningen i och med att eleverna studerar 
utifrån en helt individuell studieplan. En eventuell undervisningsgrupp skulle 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

sannolikt bli mycket liten och utbudet skulle styras av i vilken kurs det finns en 
lärare med rätt kompetens, snarare än den individuella studieplanen.  

 

            

Beslutsunderlag 
1. Motion, Stärk det finska språkets ställning i Borås, 2019-09-26.                                

Samverkan 
FSG den 22 januari 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alternativt förslag 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.    
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alternativt förslag 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.    

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Arbetslivsnämnden anser att arbetet med att stärka det finska språkets ställning 
i Kommunen är angeläget och ser positivt på att man höjer ambitionsnivån i 
denna fråga. Arbetslivsnämnden tillstyrker därmed motionen.            

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 
Stärk det finska språkets ställning i Borås    
2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås                          

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Jan Nilsson   Crister Spets 
Ledamot   Ersättare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservation   
Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.                          

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservation   
Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.                          

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 
Stärk det finska språkets ställning i Borås    

2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås 

Förslag och yrkanden 
Jan Nilsson (SD) lägger ett alternativt förslag till yttrande över Remiss Motion 
av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås, se bilaga 1. 

Proposition 
1:e vice ordföranden Birgitta Bergman (M) ställer förslagen mot varandra och 
finner att Arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes. Den som bifaller 
liggande förslag röstar ja. Den som bifaller Jan Nilsson (SD) förslag röstar nej. 
Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Jan Nilsson (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 
JA röstas av Kristina Nyberg Smahel (S), Anne- Marie Ekström (L), Abdullahi 
Warsame (S), Marie Samuelsson (S) och Mattias Danielsson (C). 

NEJ röstas av Jan Nilsson (SD). 

AVSTÅR röstas av Jessica Sjösten (M), Jonas Garmarp (M) och  
Birgitta Bergman (M). 

Arbetslivsnämnden har således med 5 röster mot 1 beslutat i enlighet med 
liggande förslag. 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.               
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-28 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) 
och Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets 
ställning i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 
bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 
uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 
som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 
”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 
Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 
dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 
samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 
beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 
rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 
äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 
finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 
finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 
anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 
hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 
äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 
sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 
Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 
synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 
minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 
förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 
lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 
respektive ansvarig nämnd.               

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) 
Stärk det finska språkets ställning i Borås    
2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås                          

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00718 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy 
Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 
kollektivtrafiken i stadskärnan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Lennart Andreasson m fl har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-
22 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning om 
att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan, samt att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig för alla. Utredningen ska ledas av 
en politisk styrgrupp. 
 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska 
genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.  
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas under september 
2020. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
 

Tom Andersson  
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 

Nr 107
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy Jo-
sefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 
kollektivtrafiken i stadskärnan
2020-09-07 Dnr KS 2019-00718 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00718 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy 
Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredning om 
kollektivtrafiken i stadskärnan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Lennart Andreasson m fl har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-
22 lämnat in ett förslag om att Borås Stad ska göra en ny konsultutredning om 
att öka kollektivtrafikens framkomlighet i stadskärnan, samt att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig för alla. Utredningen ska ledas av 
en politisk styrgrupp. 
 
I Borås Stads budget 2020 uppdras Kommunstyrelsen att ”genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala 
delar”. 
 
Kommunfullmäktige har således redan beslutat att Kommunstyrelsen ska 
genomföra en utredning om kollektivtrafiken genom stadens centrala delar.  
 
Denna utredning kommer att genomföras under hösten 2020, med en något 
försenad start på grund av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att utse representant till 
utredningsgruppen. Gruppen första möte kommer att hållas under september 
2020. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Eftersom Kommunfullmäktige redan har fattat ett beslut om att utreda 
kollektivtrafiken genom stadens centrala delar så ska motionen anses vara 
besvarad. 
 

Tom Andersson  
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 

 

Motion till kommunfullmäktige: 

Ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan 
Borås Stad tog i bred samverkan med boråsarna fram dokumentet Vision 2025. I arbetet 
involverades såväl privatpersoner, företag, föreningar, skolor, förskolor som organisationer. 
Ett 20-tal referensgrupper bildades och var med och utformade dokumentet, som i full enighet 
antogs av Kommunfullmäktige 18 oktober 2012. 
 
Under rubriken ”Livskraftig stadskärna” finns bland annat följande punkter: 

 Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, 
restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta 
timmar. 

 Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera 
med nya tekniska lösningar. 

 Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av 
staden. 

 
När en utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan beställdes förutsatte vi att samma 
öppenhet skulle prägla arbetet med utredningen som genomsyrade arbetet med dokumentet. 
Att även medborgarna och samhället i övrigt skulle få framföra sina önskemål och synpunkter 
via medborgardialoger och andra forum. Av detta blev det inget, inte ens de politiska 
partierna involverades i processen utan ansvaret överläts i praktiken på kommunala 
tjänstepersoner, utan någon politisk styrning. Den brett upplagda utredning som upphandlades 
av en konsult snävades in genom att en enskild förvaltning satte upp ramarna för vad som, 
enligt dem, var möjligt att utreda. När utredningen presenterades för övriga partier återstod 
enbart ett alternativ, övriga var i princip utdömda av en enskild förvaltning, utan att några 
politiska ställningstaganden gjorts på någon nivå. 
 
Det innebär att de olika alternativ de politiska partierna i kommunen ville få utredda och 
belysta sorterades bort efter hand av en enskild förvaltning – och kvar blev bara ett eget 
förslag som förvaltningschefen själv lanserade för några år sedan. Så får det inte gå till i en 
demokratisk styrd organisation. När vi efterfrågade en remissrunda till partierna och 
Pensionärs- och Funktionshinderrråden fick vi svaret att det inte behövdes – det fanns bara ett 
förslag. Vi blev samtidigt av det programansvariga kommunalrådet upplysta om att vi inte 
ägde frågan – det är Västtrafik som bestämmer hur linjesträckningarna ska gå i staden. Efter 
påtryckningar kom ändå en remissrunda till stånd, men de remissvar som lämnades in 
ignorerades totalt och blev inte seriöst behandlade. 
 
Att vi har ett icke upphävt fullmäktigebeslut om linjesträckningarna viftades bort med att vi 
överlät beslutanderätten över vår kollektivtrafik till Västtrafik 2011, när vi i likhet med övriga 
49 kommuner i regionen överlät vår ägandeandel i Västtrafik till Regionen. Detta stämmer 
dock inte utan i samband med överlåtandet reglerades samverkan mellan kommunerna i ett 
särskilt avtal, där Borås Stad har ett förstärkt samarbetsavtal som styr graden av inflytande för 
Borås Stad. Så här uttrycks det i avtalet: 

 I samråd innebär att parterna/gruppen enas kring ett förslag till beslut. 
Samverkansformen kräver en relativt stor insats av parterna och är därför tänkt att 
användas endast för de viktigaste beslutsområdena. 

 
Dit hör definitivt frågan om kollektivtrafiken i stadskärnan. Vi kan inte ha en av 
Kommunfullmäktige högtidligt antagen Vision 2025, om att vi ska låta de kollektiva 
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transportsystemen dominera i stadskärnan, och samtidigt rycka på axlarna och påstå att det är 
Västtrafik AB:s ansvar att hantera frågan. Än värre blir det när frågan hanteras av en 
kommunal förvaltning, som utan politisk inblandning begränsar Västtrafiks möjligheter att 
trafikera stadskärnan. Frågan om kollektivtrafikens linjesträckningar är och förblir ett 
kommunalt politiskt ansvar. Den uppfattningen delas även av Västtrafik AB som förnekar att 
de äger frågan om Borås Stads infrastruktur. Kollektivtrafiken i staden ska planeras i 
samarbete mellan Borås Stad och Västtrafik.   
 
Så här uttrycker Västtrafik sin uppfattning: ”Skapar Borås Stad rätt förutsättningar för 
busstrafik på Allégatan och Lilla Brogatan, ser Västtrafik det som positivt.” Det förslag som 
Västtrafik skulle se som positivt utreddes inte vidare eftersom Borås Stad ”inte valde att följa 
den linjen”, enligt Västtrafik. Frågan är vem som i sammanhanget är Borås Stad? Vem har 
påtagit sig rätten att köra över ett fullmäktigebeslut?  
 
Låt oss konstatera att det politiska ansvar för kollektivtrafikutredningen som borde ha tagits 
inte har tagits av majoritetens företrädare. Uppdraget var att utreda hur vi kan förbättra 
framkomligheten för bussarna i stadskärnan i linje med intentionerna i Vision 2025. Med 
tanke på Västtrafiks skrivningar om att trafikera Allégatan och Lilla Brogatan borde en sådan 
utredning presenterat ett förslag på hur dessa gator skulle kunna förändras för att öka 
framkomligheten. Även övriga framförda förslag från olika partier borde utredas och bedömas 
av en fristående konsult.   
 
En väl fungerande kollektivtrafik är en angelägenhet för alla kommuninvånare och självfallet 
en fråga av vikt för Kommunfullmäktige! Vi behöver ta ett rejält omtag och på nytt låta 
tillgänglig expertis inom området få utreda de olika alternativ som framförts av partierna och 
föreslå det de anser vara det optimala för kollektivtrafiken, ur alla perspektiv. I detta 
sammanhang vill vi inte se några hinder uppsatta från någon enskild förvaltning utan de 
begränsningar som eventuellt behöver göras ska vara politiskt förankrade. Vi föreslår även att 
arbetet sker i en öppen anda och leds av en politiskt tillsatt styrgrupp. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

- Att en ny konsultutredning görs om hur vi ska kunna öka kollektivtrafikens 
framkomlighet i stadskärnan och göra den mer attraktiv och tillgänglig för alla 
kategorier av resenärer, i linje med intentionerna i Vision 2025. 

- Att även de olika alternativ som framförts av partierna utreds seriöst och bedöms. 
- Att utredningen leds av en politisk styrgrupp och att de eventuella avgränsningar i      

utredningsuppdraget som kan behöva göras beslutas av den politiska styrgruppen.                 
 
Borås 2019-08-20 
 
Lennart Andreasson 
Tommy Josefsson 
Anne Rapinoja 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-07 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00719 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter 
Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vid 
Knalleland 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Stefan Lindeborg (V) och Peter Wiberg (V) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-08-19 lämnat in förslaget att: 

 Ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln 
mellan Norrmalm och Knalleland, inrättas för stadsodling. 

Det föreslagna kommunala markområdet är detaljplanerat som allmän 
platsmark har under många år olovligt nyttjats för privat bruk i form av odling. 
Under sommaren 2019 inkom uppgifter om att även en bosättning hade bildats 
på platsen vilket även förde med sig nedskräpning. Detta ledde till att Tekniska 
förvaltningen i samarbete med Mark och exploatering, Stadsledningskansliet 
beslutade att städa av området och avveckla allt olovligt nyttjande.  
 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen konstaterar att för att en långsiktig och hållbar stadsodling i 
Borås Stad krävs det att lokalisering av dessa områden sker under ordnade 
former. Det kan bland annat göras genom att behov av yta för stadsodling lyfts 
i nya detaljplaner. Det är även viktigt att avtal gällande markupplåtelse tecknas, 
något som inte kan göras på allmän platsmark. Markupplåtelseavtalet, som 
endast tecknas med odlarföreningar, har bland annat som syfte att reglera 
upplåten area, byggnader, hantering av kompost och avfall samt drift och 
skötsel. I dagsläget finns inga detaljplanerade områden för stadsodling på 
Norrmalm. 
 

Nr 108
Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg 
(V): Inrätta område för stadsodling vid Knalleland

2020-09-07 Dnr KS 2019-00719 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion ”Inrätta område för stadsodling vid Knalleland” 2019-08-19 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Kommunstyrelsens beslut 
   

 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Chef för mark och exploatering 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion ”Inrätta område för stadsodling vid Knalleland” 2019-08-19 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Kommunstyrelsens beslut 
   

 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Chef för mark och exploatering 

 

M1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-07 
Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg 
(V): Inrätta område för stadsodling i Knalleland 
 
Styrets förslag till svar kan sammanfattas med: vi vill inte att detta område används för 
stadsodling. Som bakgrund till detta hänvisas till att området är detaljplanerat som allmän 
platsmark och att mark för stadsodling enbart upplåtes till föreningar. Vänsterpartiets tolkning 
är att styret med hänvisning till kommunal byråkrati väljer att inte ta till vara på det 
engagemang som finns hos enskilda boråsare för att göra en plats trevligare. Om det hade 
funnits politisk vilja hade styret självklart i ett annat ärende kunnat föreslå att området 
förändrats till parkmark och undersökt intresset för att bilda en odlarförening bland de som 
bor i närheten. Istället kommer vi nu stå kvar med ett område som inte används och som inte 
bidrar till någon glädje bland boende i området eller förbipasserande boråsare. Vår ambition 
är en annan. Som det står i motionen vill vi: 
 
”Istället för att bara ta bort något som vi tror många har uppskattat är det mer konstruktivt att 
ersätta det med något bättre. Ett område för stadsodling på platsen som kommunen inrättar 
skulle kunna tillgängliggöra området för fler och samtidigt bidra till liv och glädje i en del av 
staden där det behövs mer rörelse.” 
 
Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 
 
Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut att motionen bifalles 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Motion till kommunfullmäktige: 

Inrätta område för stadsodling vid Knalleland 
 
Ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan Norrmalm och 
Knalleland, har tidigare använts för odling och för uppförande av något som närmast kan 
kallas för inofficiella kolonilotter på mark som tillhör staden. Personligen har vi uppskattat 
detta eftersom det enligt oss har bidragit till att levandegöra ett område som inte används till 
något annat och som av en del boråsare uppfattas som otryggt.  
 
Tidigare i sommar kunde man vid området läsa anslag från Tekniska förvaltningen som lät 
meddela att området skulle återställas och odlingarna tas bort, då marken tillhör alla boråsare. 
På ett principiellt plan är sannolikt förvaltningens agerande inte felaktigt, men vi tycker ändå 
det är tråkigt när man inte tar tillvara på initiativ som växer fram bland boråsarna. 
 
Istället för att bara ta bort något som vi tror många har uppskattat är det mer konstruktivt att 
ersätta det med något bättre. Ett område för stadsodling på platsen som kommunen inrättar 
skulle kunna tillgängliggöra området för fler och samtidigt bidra till liv och glädje i en del av 
staden där det behövs mer rörelse.  
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi: 
 

- Att ett område mellan Folkungagatan och järnvägen, vid gångtunneln mellan 
Norrmalm och Knalleland, inrättas för stadsodling. 

 
 
Borås, 2019-08-19 
 
Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V) 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-10-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00957 3.4.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ny förbundsordning Tolkförmedling Väst 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
För Borås Stads del godkänna ny förbundsordning Tolkförmedling Väst            

  

Ärendet i sin helhet 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) skickar ut förslag till ny 
förbundsordning till samtliga medlemsfullmäktige för beslut. 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya 
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande 
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en 
omvärldsanalys över andra förbundsordningar. Förändringarna som föreslås är 
dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och 
dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det 
endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga 
medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig 
förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 
förändringar och förtydliganden.   

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Förbundsordning och Förbundsordning med ändringsmarkeringar 
Tolkförmedling Väst, 2020-03-27   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tolkförmedling Väst 
2. Arbetslivsnämnden 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 109
Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
2020-10-12 Dnr KS 2019-00957 3.4.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 
ED1: Ersätts av stycket ovan 
 
ED2: Information flyttad till § 6 
 
ED3: Information finns under § 10 
 
ED4: Informationen finns under § 5 
 
ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  
organisation. 
 
ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 
organisation.  
 
ED7: Tidigare § 17. 
 
ED8: Står under paragraf 19. 
 
ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  
 
ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 
arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 
 
ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 
 
ED12: Står under § 19. 
 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 
20/0013-3 

Beslutad av: 
Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 
2020-03-27 

Granskad: 
2020-03-27 

Dokumentansvarig: 
Förbundssekreterare  
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Dnr 20/0013-3 Bilaga 

 

Revideringskommentarer 
 
ED1: Ersätts av stycket ovan 
 
ED2: Information flyttad till § 6 
 
ED3: Information finns under § 10 
 
ED4: Informationen finns under § 5 
 
ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken  
organisation. 
 
ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken 
organisation.  
 
ED7: Tidigare § 17. 
 
ED8: Står under paragraf 19. 
 
ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.  
 
ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets 
arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken. 
 
ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19. 
 
ED12: Står under § 19. 
 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

Förbundsordning 
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 
20/0013-3 

Beslutad av: 
Respektive medlemsfullmäktige 

Uppdaterad: 
2020-03-27 

Granskad: 
2020-03-27 

Dokumentansvarig: 
Förbundssekreterare  



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

B 2948

 

Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 
 
2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 
kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 
Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 
 
3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 
 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 
viceordförande utgör direktionens presidium.  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 
ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 
Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 
direktionen.[ED1] 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 
 
5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
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Förbundsordning 2 (6) 

1 § Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 
 
2 § Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i 
kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 
Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 
 
3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 
 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 
viceordförande utgör direktionens presidium.  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 
ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs 
Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i 
direktionen.[ED1] 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2] 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3]. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4] 
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 
 
5 § Firmatecknare[ED5] 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
 
  

 

Förbundsordning    3 (6) 

6 § Mandattid [ED6] 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland 
Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7] 
 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8] 
 
9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 
10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden 
 
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9] 
 
11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst.  Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet. 
 
12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla. 
 
13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 
 
14 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna 
borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 
efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 
av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 
samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 
 
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. [ED12] 
 
18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 
budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 
den 30 september före verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  
 
19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 
medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 
prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna 
borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 
efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i 
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon 
av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska 
samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10] 
 
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11] 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. [ED12] 
 
18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om 
budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast 
den 30 september före verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.  
 
19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem 
medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om 
prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 
för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive 
medlemskommun för behandling i fullmäktige. 
 
20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli  medlem i förbundet ska 
ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning 
till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, 
ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna 
förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande 
medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av 
utträdet. 
 
23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets 
revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen  
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 
 
24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2953

 

Förbundsordning    6 (6) 

ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 
 
24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 
 
2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 
kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 
Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 
Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 
 
3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 
 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 
viceordförande utgör direktionens presidium.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 
 
5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
 
6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 
 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  15 oktober 2020

 B 2955

 

Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 
 
2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt 
kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 
Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, 
Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, 
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 
 
3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 
 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och 
viceordförande utgör direktionens presidium.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 
 
5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 
 
6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 
 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 
10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 
närvara och yttra sig vid direktionens möten.  
 
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla. 
 
13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 
 
14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 
 
15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  
 
18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 
offentligt.  
 
19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
 
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 
för behandling i fullmäktige. 
 
20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 
förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 
med anledning av utträdet. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  
 
18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 
offentligt.  
 
19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  
 
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 
 
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 
för behandling i fullmäktige. 
 
20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 
förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 
medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 
med anledning av utträdet. 

 

Förbundsordning    5 (5) 

 
23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
 
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv.  
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 
 
24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 
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Tidsplan
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde 
januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning. 

Process
1. Ansökningsperiod för nya medlemmar 4 nov 2019 - 6 mars 2020 
2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
6. Val av representanter till direktionen
7. Inträde i förbundet
8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

27 mars 2020 
10 april 2020 - 30 sept 2020 

hösten 2020 
okt - nov 2020 

1 jan 2021 
jan 2021 

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar
Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande 
kommuner i Västra Götalands län.  

Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt 
ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020. 

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram. 

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet 
medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.  

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya 
antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har 
antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning. 

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras 
om förbundets tjänster och verksamhet.  

6. Val av representanter till direktionen
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets 
direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i 
medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande 
församling och styrelse. 
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7. Inträde i förbundet 
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 
översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift 
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 
på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 
avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 
medlemmar.  
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7. Inträde i förbundet 
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och 
översättningstjänster.  

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift 
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat 
på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ 
avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya 
medlemmar.  
 
 
 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0013-2 

2020-03-27 
  

 1 (1) 

 
Förbundsordning 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till 
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 
respektive fullmäktige senast 2020-09-30. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om 
medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån 
kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.  
 
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs 
skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast 
strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits 
möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst 
som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa 
förändringar och förtydliganden. 
 
Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa 
ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från  
2021-01-01.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  
• FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4 
• Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3 

 

Beslutet skickas till  
Medlemmar och ansökande kommuner. 
 
 
 
 
 
Åsa Fröding 
Förbundsdirektör 



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se


	Nr 90 Förlängning av styrdokument
	Nr 91 Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl.
	Nr 92 Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås
	Nr 93 Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, Gässlösavägen Borås
	Nr 94 Externt samarbete med biogas
	Nr 95 Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning
	Nr 96 Regler för visselblåsarfunktionen
	Nr 97 Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget (Budgetuppdrag 2015)
	Nr 98 Svar på motion av Falco Guldenfennig (KD): Motion: Äldres rätt att åldras med värdighet
	Nr 99 Svar på motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V): Framtidens kollektivtrafik.
	Nr 100 Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande 
	Nr 101 Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Cr
	Nr 102 Svar på motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C): Samlat resecentrum
	Nr 103 Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överf
	Nr 104 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie
	Nr 105 Svar på motion av Anders Alftberg (SD): Utöka antalet timmar i förskoleklass
	Nr 106 Svar på motion av Anders Alftberg (SD): «Stärk det finska språkets ställning i Borås
	Nr 107 Svar på motion av Lennart Andreasson (V) Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utredn
	Nr 108 Svar på motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V): Inrätta område för stadsodling vi
	Nr 109 Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst



