
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till 
sammanträde onsdagen den 19 juni 2019 kl. 18.00 i
Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Inkomna interpellationer och enkla frågor

5  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

6   Svar på enkla frågor

7  Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (nr 59) 

8  Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (nr 60) 

9  Riktlinjer för bostadsförsörjning (nr 61) 

10  Ny resursfördelningsmodell förskola (nr 62) 

11  Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och fritidshem (nr 63) 

12  Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad. (nr 64) 

13  Miljörapport för Borås Stad 2018 (nr 65) 

14  Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås (nr 66) 

15  Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck, 2019 (nr 67) 

16  Förhyrning av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden,  
Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 (nr 68) 

17  Förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12 (nr 69) 

18  Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 (nr 70) 

19  Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum;  
Borås Skidlöparklubb (nr 71) 

20  Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 72) 

21  Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nr 73) 



22  Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (nr 74) 

23  Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (nr 75) 

24  Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp parkeringen fri det är sommar! (nr 76) 

25  Svar på motion av Falco Güldenpfenning (KD): Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (nr 77) 

26  Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! (nr 78) 

27  Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och  
Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet (nr 79) 

28  Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD)  
Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet (nr 80) 

29  Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg seniorbostäder (nr 81) 

30  Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för yngre dementa (nr 82) 

31  Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på eldrivna fordo (nr 83) 

32  Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C)  
Central ställplats för husbilar (nr 84) 

33  Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M):  
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet (nr 85) 

34  Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M):  
Fri parkering för en levande stadskärna. (nr 86) 

35  Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka prevention och  
rehabilitering hos våra äldre. (nr 87) 

36  Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett hållbarare Borås. (nr 88) 

37  Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) -  
Professionalisera bolagsstyrelserna (nr 89) 

 
2019-06-10 

Per-Olof Höög     Carl Morberg 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag: 
Arbetslivsnämnden 
Fritids-och folkhälsonämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
Individ-och familjeomsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Miljö-och konsumentnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Stadsrevisionen 
Tekniska nämnden 
Vård-och äldrenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
 
 
Protokollsanteckningar 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
     

Sammanfattning  
Av ingressen i reglementena framgår att reglementet ska fastställas på nytt eller 
vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 

Nr 59
Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod

2019-06-03 Dnr KS 2018-00768 1.2.2.

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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förrättats. I anledning härav har samtliga reglementen gåtts igenom för 
revideringsförslag.  
 
Reglementenas struktur har setts över och justerats för att få en enhetlighet i 
utformningen. Rubrikerna har uppdaterats. 
 
Utgångspunkten för översynen har varit att uppdatera lagändringar, att 
komplettera med verksamhetsområden som nämnderna har hand om idag men 
som inte funnits med i reglementet samt att rent språkligt se över reglementena.  
Gränsdragningsfrågor, organisationsfrågor eller nya verksamhetsområden har 
inte varit föremål för revideringen då detta kräver separata utredningar. 
 
Förvaltningarna har i en första omgång haft möjlighet att lämna synpunkter i en 
så kallad kontorsremiss. Därefter har Stadsledningskansliet tagit fram förslag 
som skickades till nämnderna för yttranden.  
 

Ärendet i sin helhet 
 

Arbetslivsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma 
reglementet med tillägget att arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck läggs till i nämndens 
reglemente. 
 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Under rubriken Verksamhet och uppdrag har relationsvåldsenheten lagts till efter 
att förvaltningen i förvaltningsremissen påpekat att detta område saknats och 
att en sådan enhet idag redan finns. Efter nämndens synpunkt om att även 
uppgiften om hedersrelaterat våld saknats i reglementen föreslås att en 
komplettering vad gäller uppgiften görs. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Uppgiften om att nämnden avger yttranden efter remiss från 
Lotteriinspektionen har tagits bort då det framkommit att det är Miljö-och 
konsumentnämnden som gör detta idag. 
 
Förskolenämnden 
Nämnden tillstryker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Uppgiften om ansvar för samordning av familjecentraler är tillagt i reglementet 
efter påpekande från förvaltningen. Detta är en uppgift som nämnden sedan 
tidigare ansvarar för.  
 

Borås Stad 
  Sida 

3(10) 
 

 

Grundskolenämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Inga förslag till ändringar lämnas.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsreglementet föreslås att tre uppgifter under § 
2 utgår. Dessa tre uppgifter återfinns istället i det gemensamma reglementet. 
Vilka dessa uppgifter är framgår av det spårbara förslaget till det gemensamma 
reglementet. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens uppdrag 
borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Efter nämndens synpunkt föreslås reglementet kompletteras med vilka andra 
nämnder i det sociala klustret som har uppgifter enligt Socialtjänstlagen.  
 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Reglementet föreslås kompletteras i enlighet med de lagändringar i 
kommunallagen som gjorts när det gäller Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och 
avtalssamverkan. Uppgiften enligt den nya Spellagen (tidigare Lotterilagen) där 
Kommunstyrelsen, utöver att fatta beslut, även ska utöva tillsyn över 
lotteriverksamhet inom kommunen, föreslås läggas till.  

Tillägg av uppgiften rörande E-arkiv som infördes 2018 föreslås läggas till.  

Ett förtydligande vad gäller uppgiften att utse vikarier för förvaltningscheferna 
föreslås för att stämma överens med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I förslaget föreslås nämnden bestå av fem ledamöter och fyra ersättare 
bestående av kommunalråden och gruppledaren. I nuläget är Kommunstyrelsen 
också Krisledningsnämnden. Att minska på antalet platser i 
Krisledningsnämnden gör att nämnden har lättare att bli beslutsmässig.  
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Grundskolenämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Inga förslag till ändringar lämnas.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsreglementet föreslås att tre uppgifter under § 
2 utgår. Dessa tre uppgifter återfinns istället i det gemensamma reglementet. 
Vilka dessa uppgifter är framgår av det spårbara förslaget till det gemensamma 
reglementet. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens uppdrag 
borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Efter nämndens synpunkt föreslås reglementet kompletteras med vilka andra 
nämnder i det sociala klustret som har uppgifter enligt Socialtjänstlagen.  
 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Reglementet föreslås kompletteras i enlighet med de lagändringar i 
kommunallagen som gjorts när det gäller Kommunstyrelsen uppsiktsplikt och 
avtalssamverkan. Uppgiften enligt den nya Spellagen (tidigare Lotterilagen) där 
Kommunstyrelsen, utöver att fatta beslut, även ska utöva tillsyn över 
lotteriverksamhet inom kommunen, föreslås läggas till.  

Tillägg av uppgiften rörande E-arkiv som infördes 2018 föreslås läggas till.  

Ett förtydligande vad gäller uppgiften att utse vikarier för förvaltningscheferna 
föreslås för att stämma överens med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I förslaget föreslås nämnden bestå av fem ledamöter och fyra ersättare 
bestående av kommunalråden och gruppledaren. I nuläget är Kommunstyrelsen 
också Krisledningsnämnden. Att minska på antalet platser i 
Krisledningsnämnden gör att nämnden har lättare att bli beslutsmässig.  
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1022

Borås Stad 
  Sida 

4(10) 
 

 

Kulturnämnden 
Nämnden tillstyrker reglemente med följande justeringar: 
Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf Röda Kvarn” 
formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda Kvarn”. (Publika möten 
utgör en Ny verksamhet från och med 2019-01-01).  

Under den andra punkten stryks ”publika möten” och ersätts med begreppet 
”publikutveckling”. Under punkten 5, samma rubrik, ska ordet ”utsmyckning” ändras till 
”gestaltning”, vilket nämnden menar är det vedertagna begreppet idag.  

Under rubriken Verksamhet och uppdrag föreslås ordet ”anslag” under första punkten 
ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet ”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I förslaget har det gjorts strykningar avseende Biblioteksverksamheten då denna 
verksamhet nu ligger under en och samma huvudman samt Musikskolan i 
Fristad har strukits då denna ingår i Borås Kulturskola. 
Efter nämndens synpunkter har ordet gestaltning lagts till ordet utsmyckning. 
Även ordet anslag har ändrats till bidrag.  

Publika möten; uppdraget är att främja att människor bland annat kommer till 
den verksamhet som nämnden är huvudman för. Sedan 2019 har 
Kulturnämnden skapat en särskild avdelning vid namn Publika möten. Med 
anledning av detta föreslår Kommunstyrelsen att uppdraget läggs under § 1 
punkt 2.  

 
Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Endast redaktionella ändringar har gjorts. 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Då synpunkterna ifrån Miljö-och konsumentnämnden är omfattande 
kommenteras varje ändring nedan och var för sig. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
Nämnden föreslår en omformulering under målet med verksamheten till 
följande: Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och 
regler så att människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra 
till att Borås Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarhetsområdet.  
 
I visionen finns det angivit att staden ska arbeta för en hållbar utveckling där 
de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. I det 
gemensamma reglementet föreslås i ärendet en skrivning om att samtliga 
nämnder ska verka för visionen. Formuleringen om att säkerställa att 
verksamheter följer lagar och regler kan misstolkas och uppfattas som att 
nämnden inte ägnar sig åt myndighetsutövning emot enskild. 
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Kommunstyrelsen föreslår med anledning av det ovannämnda att inte 
tillmötesgå detta nämndens förslag.  
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
Nämnden har föreslagit följande formulering av texten under rubriken § 2 I 
den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt…... 
Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämnden vad gäller detta 
förslag utan anser att den formulering som finns i reglementet är tillräcklig 
där ett förslag om en hänvisning till miljöbalken har lagts till. 
 
Nämnden föreslår att strukturen på lagarna blir tydligare genom att lagarna 
räknas upp en och en. Kommunstyrelsen föreslår att denna synpunkt 
tillmötesgås.  
 
Nämnden föreslår under rubriken § 2 Verksamhet och uppdrag att uppdraget 
om konsumentrådgivning och budget-och skuldrådgivning uppdateras med 
hänvisning till aktuella lagar, samt att uppgiften flyttas ifrån § 1 till § 2.  
Kommunstyrelsen föreslår att tillmötesgå nämnden genom att flytta uppgiften 
till § 2 och komplettera med laghänvisningarna exklusive paragrafhänvisningar. 
 
Nämnden vill ha en utökad formulering kring konsumentfrågorna med 
följande mening:  
Ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion, 
bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna 
konsumentintressena inom kommunen. Kommunstyrelsen föreslår istället 
formuleringen; ”Svara för kommunens konsumentrådgivning”. Detta för att det 
blir tydligare och inte för detaljerat, då verksamhetsplaner och särskilda 
satsningar för konsumentrådgivningen kan komma ändras, men inte själva 
uppdraget.  
 
Nämnden föreslår en omformulering av uppgiften kring miljöstrategiska frågor 
på följande sätt;  

Istället för nuvarande skrivning; ”Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och 
samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i planering där 
miljöstrategiska frågor berörs” föreslår nämnden följande text; ”att ha en drivande 
och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i samråd med berörda parter 
utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området.”  

Kommunstyrelsen har ett ledningsansvar och ska ha ett hela staden perspektiv 
och väga samman olika intressen för att verka för Borås Stads bästa. 
Kommunfullmäktige har beslutat att det är Kommunstyrelsen som har 
uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor, vilket också styrelsen 
gör. Formuleringen som Miljö-och konsumentnämnden föreslår ger intrycket av 
att nämnden är direktunderställd Kommunfullmäktige när det gäller de 
miljöstrategiska frågorna och fråntar det ledningsansvar som Kommunstyrelsen 
har. Kommunstyrelsen föreslår att formuleringen ”Kommunstyrelsen har 
uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
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Kommunstyrelsen föreslår med anledning av det ovannämnda att inte 
tillmötesgå detta nämndens förslag.  
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
Nämnden har föreslagit följande formulering av texten under rubriken § 2 I 
den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt…... 
Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämnden vad gäller detta 
förslag utan anser att den formulering som finns i reglementet är tillräcklig 
där ett förslag om en hänvisning till miljöbalken har lagts till. 
 
Nämnden föreslår att strukturen på lagarna blir tydligare genom att lagarna 
räknas upp en och en. Kommunstyrelsen föreslår att denna synpunkt 
tillmötesgås.  
 
Nämnden föreslår under rubriken § 2 Verksamhet och uppdrag att uppdraget 
om konsumentrådgivning och budget-och skuldrådgivning uppdateras med 
hänvisning till aktuella lagar, samt att uppgiften flyttas ifrån § 1 till § 2.  
Kommunstyrelsen föreslår att tillmötesgå nämnden genom att flytta uppgiften 
till § 2 och komplettera med laghänvisningarna exklusive paragrafhänvisningar. 
 
Nämnden vill ha en utökad formulering kring konsumentfrågorna med 
följande mening:  
Ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion, 
bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna 
konsumentintressena inom kommunen. Kommunstyrelsen föreslår istället 
formuleringen; ”Svara för kommunens konsumentrådgivning”. Detta för att det 
blir tydligare och inte för detaljerat, då verksamhetsplaner och särskilda 
satsningar för konsumentrådgivningen kan komma ändras, men inte själva 
uppdraget.  
 
Nämnden föreslår en omformulering av uppgiften kring miljöstrategiska frågor 
på följande sätt;  

Istället för nuvarande skrivning; ”Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och 
samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i planering där 
miljöstrategiska frågor berörs” föreslår nämnden följande text; ”att ha en drivande 
och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i samråd med berörda parter 
utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området.”  

Kommunstyrelsen har ett ledningsansvar och ska ha ett hela staden perspektiv 
och väga samman olika intressen för att verka för Borås Stads bästa. 
Kommunfullmäktige har beslutat att det är Kommunstyrelsen som har 
uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor, vilket också styrelsen 
gör. Formuleringen som Miljö-och konsumentnämnden föreslår ger intrycket av 
att nämnden är direktunderställd Kommunfullmäktige när det gäller de 
miljöstrategiska frågorna och fråntar det ledningsansvar som Kommunstyrelsen 
har. Kommunstyrelsen föreslår att formuleringen ”Kommunstyrelsen har 
uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
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medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs” ska stå kvar och att inte 
tillmötesgå nämndens förslag.  

 

§ 3 Övrigt  

Nämnden vill under § 3 Övrigt lägga till följande 
- i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver 

annat åligger det miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar 
utveckling vilket innefattar följande:  

Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämndens förslag då det framgår 
av det gemensamma reglementet att alla nämnder ska arbeta för hållbar 
utveckling. 

 
Nämnden vill lägga till följande uppdrag i reglementet som nämnden har 
erhållit av Kommunfullmäktige och som återfinns i nämndens budget: 

- arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads 
verksamheter i deras miljöarbete, 

- leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya 
miljömål, 

- samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet, 
- arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive 

representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna 
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden,  

- förvalta Borås Stads naturvårdsfond,  
 

Då det är praxis i Borås Stad att Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till 
nämnderna i budgeten utan att de föranleder en ändring i reglementena gör 
Kommunstyrelsen bedömningen att de föreslagna kompletteringen av uppgifter 
inte ska framgå av reglementet. Möjligtvis så kan man framöver gå igenom 
samtliga nämndernas uppdrag och göra en bedömning om huruvida dessa bör 
införlivas i respektive nämnds reglemente.  
 
Nämnden vill även att uppgiften att arbeta med energi-och klimatrådgivning läggs till i 
reglementet. Kommunstyrelsen föreslår att inte tillmötesgå nämndens förslag.  
 
Nämnden föreslår att uppgiften att Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och 
renhållningsfrågor som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning tas bort. 
Kommunstyrelsens bedömning är uppgiften ska stå kvar då ansvaret inte har 
ändrats. 

Nämnden ställer sig frågande till varför de har hand om Bostad Borås, då det inte har något 
att göra med nämndens ansvarsområden. Nämnden menar att om det är kommunfullmäktiges 
mening att nämnden ska ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens 
reglemente. Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla 
verksamheten. Kommunstyrelsen gör bedömningen att detta är en 
organisationsfråga och inte en revideringsfråga och att frågan får tas upp särskilt 
i annat ärende efter nämndens initiering.  

Kommunstyrelsen föreslår att uppgiften att nämnden ska ”besvara remisser 
från Spelinspektionen” läggs till då det är en uppgift som nämnden redan gör 

Borås Stad 
  Sida 

7(10) 
 

 

idag. Två strykningar föreslås ”följa utvecklingen i kommunen i miljö- och 
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden 
som är påkallade eller ankommer på kommunen ”och ”medverka i planering där 
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs” då båda dessa uppgifter framgår 
av det gemensamma reglementet. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Plan-och bygglagen har ändrats vilket har gjort att laghänvisningarna är fel. 
Enkelt planförfarande finns inte längre vilket har tagits bort. Lagen om 
exploateringssamverkan har upphört, vilket också har strukits ur reglementet. 
Felaktiga namn har ändrats.  

 

Servicenämnden 
Nämnden tillstryker förslagen med ett förslag om följande tillägg under 1 § Målet med 
verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser och övriga insatser vid kris kopplade till nämndens uppgifter. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I förslaget till revideringen av det Gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och nämnderna föreslås följande skrivning till: 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen.  
Då skrivelsen i det gemensamma reglementet är snarlikt det som 
Servicenämnden föreslås ingen ändring i denna del. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Nämnden tillstryker förslagen. Dock har nämnden framfört följande kommentarer: 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå justeringar i föreslaget 
reglemente så avser nämnden att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under 
mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt kan påverka 
reglementets utformning. 
 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Sociala omsorgsnämndens reglemente har det inte gjorts några förslag till 
ändringar.  
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idag. Två strykningar föreslås ”följa utvecklingen i kommunen i miljö- och 
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden 
som är påkallade eller ankommer på kommunen ”och ”medverka i planering där 
frågor inom nämndens ansvarsområde berörs” då båda dessa uppgifter framgår 
av det gemensamma reglementet. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Plan-och bygglagen har ändrats vilket har gjort att laghänvisningarna är fel. 
Enkelt planförfarande finns inte längre vilket har tagits bort. Lagen om 
exploateringssamverkan har upphört, vilket också har strukits ur reglementet. 
Felaktiga namn har ändrats.  

 

Servicenämnden 
Nämnden tillstryker förslagen med ett förslag om följande tillägg under 1 § Målet med 
verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser och övriga insatser vid kris kopplade till nämndens uppgifter. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I förslaget till revideringen av det Gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och nämnderna föreslås följande skrivning till: 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen.  
Då skrivelsen i det gemensamma reglementet är snarlikt det som 
Servicenämnden föreslås ingen ändring i denna del. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Nämnden tillstryker förslagen. Dock har nämnden framfört följande kommentarer: 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå justeringar i föreslaget 
reglemente så avser nämnden att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under 
mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt kan påverka 
reglementets utformning. 
 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Sociala omsorgsnämndens reglemente har det inte gjorts några förslag till 
ändringar.  
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Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen har i sitt remissvar uppgivit följande: Det finns i Sverige en 
etablerad praxis i merparten av landets kommuner som innebär att ordföranden i 
revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige. Revisorskollegiet anser pga. härav att 
de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna ska utses i § 4 bör vara kvar i 
reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Efter synpunkter ifrån Stadsrevisionen i förvaltningsremissen har 
förtydliganden gällande revisorernas yttranderätt i Kommunfullmäktige 
föreslagits. Förslaget omfattar även att revisionen måste säkerställa att hela 
Kommunfullmäktige får del av rapporterna, rapportsammandrag och missiv. 
Ett förtydligande har gjorts om vem som skriver under skrivelserna (missiven) i 
förslaget. Att revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser 
dataskyddsombud har lagts till i förslaget. 
Stadsrevisionens synpunkt om hur ordföranden utses i revisorsgruppen 
tillgodes i förslaget och är kvar under § 4. 
 
Tekniska nämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Tekniska nämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  
 
Valnämnden 
Nämnden tillstyrker remissen med förslaget att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Då detta är en ny lydelse enligt vallagen ändras förslaget till reglementet enligt 
nämndens förslag, i övrigt föreslås inga ändringar.  
 

Vård- och äldrenämnden 
Nämnden tillstyrker förslagen. Nämnden lämnar dock följande kommentarer; 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå justeringar i föreslaget 
reglemente så avser nämnden att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under 
mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt kan påverka 
reglementets utformning. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1027

Borås Stad 
  Sida 

9(10) 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Vård-och äldrenämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  
 
 
 
 
Överförmyndarnämnden 
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
I Överförmyndarnämndens reglemente föreslås inte några ändringar.  
 
Gemensamt reglemente för nämnderna och styrelsen 

Revisorskollegiet konstaterar att reglerna för vilka som ska sitta i presidier regleras i det 
gemensamma reglementet för vissa nämnder. Det finns i förslaget ett antal nämnder som inte 
regleras i det gemensamma reglementet (de nämnder som har under nio ledamöter ex. 
Överförmyndarnämnden, Valnämnden och Revisorskollegiet). Revisorskollegiet ser egentligen 
ingen grund för att särskilja de mindre och de större nämnderna.  
 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden anser att förslaget till reviderat gemensamt reglemente 
innehåller ett väsentligt tillägg. Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som stödjer 
visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska nämndens verksamhet 
samordnas med stadens övriga verksamheter och söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 
uppdrag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente 
Kommunstyrelsen föreslår att det gemensamma reglementet kompletteras med 
ett tillägg om att Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala 
organisationen. Reglementet föreslås utökas med en skrivning om 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi. 
Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och 
på sätt som stöder visionen.  I reglementet föreslås även tas in ett nytt stycke 
om att all stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för 
helheten och för att stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett 
nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför sätta sin prägel på 
nämndernas verksamhet.  
 
Slutligen föreslås att det tas in ett stycke om att nämndens verksamhet ska 
samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta möjliga 
nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen.  
 
Ovanstående stycken som föreslås inordnas under den nya rubriken 
”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nya och motsvarar den 
skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken 
bolagen i den kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på 
nämndernas del i det gemensamma ansvaret för staden och för Borås Stads 
helhetsperspektiv. 
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Det är få nämnder som kommenterat förslagen till kompletteringar av det 
gemensamma reglementet. Dock finns följande kommentarer. 
Stadsrevisionen hänvisar till 15§ i det gemensamma reglementet kring 
sammansättningen. I paragrafen står det att Kommunstyrelsen/nämnden består av det 
antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. Fullmäktige har valt att reglera 
nämnderna med nio eller fler ordinarie ledamöter i det gemensamma 
reglementet då det ska bestå av ett presidium med tre ordföranden. 
Revisorskollegiet lyder inte under det gemensamma reglementet och ska heller 
inte göra det. För det fall Revisorskollegiet önskar ha en komplettering kring 
dessa frågor i sitt eget reglemente får kollegiet återkomma med dessa till 
Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
1. Remissammanställning 
2. Yttrande från nämnderna 
3. Reglementen med spårbara ändringar 
4. Förslag till reglementen 

  
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(4) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2018-00768 1.2.2.2 

 
Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 
 

 

 

 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslagen till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet, med tillägget att arbetet med hedersrelaterat våld 
och förtryck läggs till i nämndens reglemente. 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslagen. 
 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens 
uppdrag borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och 
familjeomsorgsnämnden.  

 
Kommunstyrelsen 
Tillstyrker förslagen. 
 
Kulturnämnden 
Tillstyrker förslagen med vissa justeringar: 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(4) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2018-00768 1.2.2.2 

 
Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 
 

 

 

 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslagen till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet, med tillägget att arbetet med hedersrelaterat våld 
och förtryck läggs till i nämndens reglemente. 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslagen. 
 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslagen med förbehållet att skrivningen rörande nämndens 
uppdrag borde kunna specificeras och göras tydligare vad gäller Individ-och 
familjeomsorgsnämnden.  

 
Kommunstyrelsen 
Tillstyrker förslagen. 
 
Kulturnämnden 
Tillstyrker förslagen med vissa justeringar: 
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Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf 
Röda Kvarn” formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda 
Kvarn”. (Publika möten utgör en ny verksamhet från och med 2019-01-01).  

Under den andra punkten föreslås att ”publika möten” stryks och ersätts med 
begreppet ”publikutveckling”. Under punkten 5, samma rubrik, ska ordet 
”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”, vilket är det vedertagna begreppet idag.  

Under rubriken Verksamhet och uppdrag föreslås att ordet ”anslag” under 
första punkten ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet 
”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”. 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Nämnden är positiv till ändringen av rubrikerna i förslaget men anser inte att 
texten under rubriken målet med verksamheten varken är mål eller syfte, utan 
att det istället är nämndens uppdrag. Nämnden har istället lämnat ett annat 
förslag på text under målet med verksamheten.  
 
Nämnden vill att budget-och skuldrådgivningstycket kompletteras med 
laghänvisningar för att tydliggöra att det inte är en frivillig verksamhet.  
 
Nämnden anser att skrivningen om att nämnden ska svara för kommunens 
konsumentvägledning ger en snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska 
inte enbart arbeta med konsumentvägledning utan även arbeta med hållbar 
konsumtion inom vägledningen, bistå vid reklamationsförfarande samt i övrigt 
främja, stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen.  
 
Under verksamhet och uppdrag har nämnden omformulerat inledningstexten 
och valt att punkta upp alla lagar var och en för sig. Miljö-och 
konsumentnämnden anser att dess ansvar som myndighetsnämnd blir tydligare 
om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och kontroll tas med i 
nämndens reglemente. Nämnden vill även att förslaget om skrivningarna kring 
budget-och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning flyttas till § 2. 
 
Kring miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling har nämnden haft synpunkter 
kring vad nämnden menar är en otydlig ansvarsuppdelning mellan 
Kommunstyrelsen och nämnden.  
Nämnden har synpunkter på att uppdrag ifrån Kommunfullmäktige sedan 2002 
inte finns uttryckt i reglementet och önskar att dessa uppdrag finns med. 

 
Nämnden föreslår att uppgiften att Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls-och 
renhållningsfrågor som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning stryks. 
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Nämnden ställer sig frågande till varför Bostad Borås finns hos nämnden. 
Nämnden menar att om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska 
ansvara för det frivilliga uppdraget så bör detta tas med i nämndens reglemente. 
Dessutom anser nämnden att de behöver få ekonomiska medel för att 
upprätthålla verksamheten. 

 
Nämnden kommer att återkomma till Kommunfullmäktige med ett separat 
ärende kring namnbyte på nämnden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Servicenämnden 
Tillstyrker förslagen med följande tillägg under 1 § Målet med verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser och övriga insatser vid kris kopplade till 
nämndens uppgifter. 

 
Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt 
kan påverka reglementets utformning. 
 
Stadsrevisionen 
Revisorskollegiet menar att det finns en etablerad praxis i merparten av landets 
kommuner som innebär att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur 
minoriteten i fullmäktige. Revisorskollegiet anser med hänvisning till detta att 
de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna ska utses i § 4 
bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 
Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslagen. 
 
Valnämnden 
Tillstyrker förslagen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet. 
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Nämnden ställer sig frågande till varför Bostad Borås finns hos nämnden. 
Nämnden menar att om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska 
ansvara för det frivilliga uppdraget så bör detta tas med i nämndens reglemente. 
Dessutom anser nämnden att de behöver få ekonomiska medel för att 
upprätthålla verksamheten. 

 
Nämnden kommer att återkomma till Kommunfullmäktige med ett separat 
ärende kring namnbyte på nämnden.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

 
Servicenämnden 
Tillstyrker förslagen med följande tillägg under 1 § Målet med verksamheten: 

- Att vara Borås Stads förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser och övriga insatser vid kris kopplade till 
nämndens uppgifter. 

 
Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslagen. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt 
kan påverka reglementets utformning. 
 
Stadsrevisionen 
Revisorskollegiet menar att det finns en etablerad praxis i merparten av landets 
kommuner som innebär att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur 
minoriteten i fullmäktige. Revisorskollegiet anser med hänvisning till detta att 
de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna ska utses i § 4 
bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 
Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslagen. 
 
Valnämnden 
Tillstyrker förslagen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1032

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker förslagen. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  
Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på sikt 
kan påverka reglementets utformning. 
 
Överförmyndarnämnden 
Har inte lämnat några synpunkter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(16) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-19 

 
 

Valnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr VAL 2019-00003 1.1.3.0 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Valnämndens beslut 
Tillstyrka remissen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet.          

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden tillstyrker remissen men ser gärna till ett förtydligande bör göras 
angående formuleringen av val föranledda av EU-medlemskapet och istället 
ersätta den med Europaparlamentsvalet.                     

Beslutsunderlag 
Valnämndens reglemente 
1.Remiss: förslag till redovisningen av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet. 

 
2.Valnämndens skrivelse            
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Valnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Saier Yousef 
Handläggare 
033 357069 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-19 

Instans 
Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00003 1.1.3.0 
 

  

 

Svar på remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Valnämndens beslut 
Tillstyrka remissen med tillägg/ändring att EU-medlemskapet ändras till 
Europaparlamentsvalet.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Valnämnden tillstyrker remissen men ser gärna till ett förtydligande bör göras 
angående formuleringen av val föranledda av EU-medlemskapet och istället 
ersätta den med Europaparlamentsvalet.                   

Beslutsunderlag 
1. Valnämndens reglemente 
2. Remiss: förslag till redovisningen av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet. 

3. Valnämndens skrivelse                        

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Ulla Krok  
Ordförande 

Saier Yousef 
Valledare  

 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-28 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00072 1.1.3.25 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslag till revidering av nämndens reglemente 
och det gemensamma reglementet.      

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har fått förslag till revidering av nämndens reglemente och 
det gemensamma reglementet på remiss. Tekniska förvaltningen tillsammans 
med övriga nämnder har sedan tidigare fått ärendet på förvaltningsremiss. 
Eventuella synpunkter har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar 
som gjorts finns motiverade i förslagen till nämnden. 

Tekniska nämnden har inget att erinra förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet.           

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
2. Reglemente för Tekniska nämnden                                

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-28 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00072 1.1.3.25 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslag till revidering av nämndens reglemente 
och det gemensamma reglementet.      

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har fått förslag till revidering av nämndens reglemente och 
det gemensamma reglementet på remiss. Tekniska förvaltningen tillsammans 
med övriga nämnder har sedan tidigare fått ärendet på förvaltningsremiss. 
Eventuella synpunkter har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar 
som gjorts finns motiverade i förslagen till nämnden. 

Tekniska nämnden har inget att erinra förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet.           

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
2. Reglemente för Tekniska nämnden                                

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

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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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(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00038 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden tillstyrker föreslagna förändringar i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Reglemente för 
Vård- och äldrenämnden.        

Ärendet i sin helhet 
Vård- och äldrenämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 
nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Reglementet för Vård- och äldrenämnden fastställdes av Kommunfullmäktige 
efter revidering 2018-09-20. Revideringen gjordes med anledning av att 
Kommunfullmäktige i samband med budget 2018 beslutade att förändra 
ansvarsgränserna mellan Vård- och äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden konstaterar att största delen av 2018 har ägnats åt 
att säkerställa insatser i förhållande till de nya ansvarsgränserna. Som stöd för 
det finns upprättade huvudprinciper att förhålla sig till. Det pågår en 
utvärdering och uppföljning kring huvudprinciperna, som förväntas vara klar 
vid halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar på behov av att föreslå 
justeringar i nuvarande reglemente och mål för verksamheten, avser nämnden 
att återkomma till Kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa 
kan på sikt påverka reglementets utformning.                          

Beslutsunderlag 
1. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad. 

2. Reglemente för Vård- och äldrenämnden.                           
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Svensson 
Handläggare 
033 353661 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00163 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reglemente för Sociala omsorgsnämnden 
samt föreslagna förändringar i Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar i de delar där 
nämnder och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Det pågår en utvärdering och uppföljning av förändrade ansvarsgränser mellan 
Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden som förväntas vara klar 
halvårsskiftet 2019.  

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i föreslaget reglemente så avser nämnden att återkomma till 
kommunfullmäktige med detta under mandatperioden.   

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i uppgift att yttra sig över remiss Översyn av 
samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Nämnden har 
inget att invända utan anser att föreslagna förändringar i det gemensamma 
reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder förtydligar där nämnder 
och bolag ska agera lika eller har samma uppgift. 

Reglementet för Sociala omsorgsnämnden fastställdes av Kommunfullmäktige 
efter revidering 2018-09-20. Revideringen gjordes med anledning av att 
kommunfullmäktige i samband med budget 2018 beslutade att förändra 
ansvarsgränserna mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Nämnden konstaterar att största delen av 2018 har ägnats åt att 
säkerställa insatser i förhållande till de nya ansvarsgränserna. Som stöd för det 
finns upprättade huvudprinciper att förhålla sig till. Det pågår en utvärdering 
och uppföljning kring dessa som förväntas vara klar halvårsskiftet 2019.  
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Om genomförd uppföljning/utvärdering visar att behov finns att föreslå 
justeringar i förslaget reglemente och mål för verksamheten så avser nämnden 
att återkomma till kommunfullmäktige med detta under mandatperioden. 

Nämnden noterar också att nuvarande lag om stöd till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (Sol) är under utredning och förändringar i dessa på 
sikt kan påverka reglementets utformning. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: översyn av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod  

Samverkan 
Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00149 1.2.3.0 
 

  

 

Yttrande över remissen Översyn av nämndreglementen 
i samband med ny mandatperiod 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker reglemente för Kulturnämnden med vissa 
justeringar.        

Ärendet i sin helhet 
Beträffande förslag till reviderat reglemente för Kulturnämnden behöver 
följande justeras för att överensstämma med nu gällande organisation och givna 
uppdrag: 
Under rubriken Målet med verksamheten ska under första punkten ”biograf 
Röda Kvarn” formuleras om till ”Publika möten inklusive bland annat Röda 
Kvarn”. (Ny verksamhet från och med 2019-01-01). Under den andra punkten 
stryks ”publika möten” och ersätts med begreppet ”publikutveckling”. Under 
punkten 5, samma rubrik, ska ordet ”utsmyckning” ändras till ”gestaltning”, 
vilket är det vedertagna begreppet idag. 
 
Under rubriken Verksamhet och uppdrag ska ordet ”anslag” under första 
punkten ändras till ”bidrag” och under tredje punkten ordet ”utsmyckning” 
ändras till ”gestaltning”. 

I övrigt inga ändringar.          

Beslutsunderlag1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 
samband med ny mandatperiod  

Samverkan 
FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,  2019-03-19 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, diarienummer KS 2018-00768 
 
 
Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00050 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till revidering av 
nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.        

              

Ärendet i sin helhet 
Förslaget till reviderat gemensamt reglemente innehåller ett väsentligt tillägg. 
Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som 
stödjer visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska 
nämndens verksamhet samordnas med stadens övriga verksamheter och söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 
uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig part i 
samarbetet med övriga nämnder, föreningar, organisationer, näringsliv, andra 
myndigheter i en rad viktiga samhällsfrågor: utbildning, Boråsregionens 
kompetensförsörjning och konkurrenskraft, integration, förebygga och främja 
likvärdiga levnadsvillkor för Boråsarna, ungdomspolitik, demokrati och 
inflytande, fullföljda studier, miljö- och klimatpåverkan m.m. Detta är frågor 
som kräver bred samverkan. 

Förslaget innebär dessutom att uppdraget att följa utvecklingen inom nämndens 
ansvarsområde, besvara remisser inom detsamma, samt att tillse att 
verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter, överförs från nämndens 
reglemente till det gemensamma reglementet.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod, 2019-02-01. 
2. Borås Stads författningssamling, Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Samuelsson 
Handläggare 
033 357768 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00050 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till revidering av 
nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.        

              

Ärendet i sin helhet 
Förslaget till reviderat gemensamt reglemente innehåller ett väsentligt tillägg. 
Borås 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Enligt förslaget ska nämnden medverka till en utveckling som 
stödjer visionen utifrån en helhetssyn och ett nyttoperspektiv. Vidare ska 
nämndens verksamhet samordnas med stadens övriga verksamheter och söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.  

Nämnden bedömer att det är ett angeläget förtydligande av nämndernas 
uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig part i 
samarbetet med övriga nämnder, föreningar, organisationer, näringsliv, andra 
myndigheter i en rad viktiga samhällsfrågor: utbildning, Boråsregionens 
kompetensförsörjning och konkurrenskraft, integration, förebygga och främja 
likvärdiga levnadsvillkor för Boråsarna, ungdomspolitik, demokrati och 
inflytande, fullföljda studier, miljö- och klimatpåverkan m.m. Detta är frågor 
som kräver bred samverkan. 

Förslaget innebär dessutom att uppdraget att följa utvecklingen inom nämndens 
ansvarsområde, besvara remisser inom detsamma, samt att tillse att 
verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter, överförs från nämndens 
reglemente till det gemensamma reglementet.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod, 2019-02-01. 
2. Borås Stads författningssamling, Gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
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3. Borås Stads författningssamling Reglemente för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
                                

Samverkan 
FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 
1. KS diarium 
 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00138 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Förslag till revidering av 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Grundskolenämndens beslut 
Tillstyrka förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga 
nämnder samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny 
mandatperiod.        

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Förslag till revidering 
av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Grundskolenämnden 
har inget att erinra mot förslagen. Grundskolenämnden tillstyrker framlagt 
förslag till reglementen.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga nämnder 
samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny mandatperiod. 
                              

Samverkan 
Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00138 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Förslag till revidering av 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Grundskolenämndens beslut 
Tillstyrka förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga 
nämnder samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny 
mandatperiod.        

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Förslag till revidering 
av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod. Grundskolenämnden 
har inget att erinra mot förslagen. Grundskolenämnden tillstyrker framlagt 
förslag till reglementen.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen/övriga nämnder 
samt reglemente för Grundskolenämnden i samband med ny mandatperiod. 
                              

Samverkan 
Remissen har inte varit föremål för samverkan. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-20 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00011 1.2.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss - Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet med tillägget hedersrelaterat våld 
och förtryck.          

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss - Förslag till 
revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet. Utöver 
vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, 
gäller bestämmelserna i reglementet.  

Arbetslivsnämnden saknar i reglementet hedersrelaterat våld och förtryck. Har 
för övrigt inget att invända mot upprättat förslaget till nämndens reglemente 
och det gemensamma reglementet och tillstyrker därmed Remiss - Förslag till 
revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet.       

Beslutsunderlag 
1. Missiv Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det  
gemensamma reglementet 
2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 
Stad      
3. Reglemente för Arbetslivsnämnden                           

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna-Lena Sellergren  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-19  

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet med förbehåll att skrivningen kan utvecklas och 
göras tydligare vad gäller Individ- och familjeomsorgsnämnden.               

Ärendet i sin helhet 
Skrivningen gällande reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden med 
hänvisning till vad som skrivs i lagstiftning är knapphändig och otydlig. Det är 
ett ovanligt sätt att skriva reglemente på och lämnar öppet för tolkningar av 
innehåll och vad gäller gränser för andra nämnders verksamhet.               

Samverkan 
Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Nämnd/Bolag 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum Diarienummer 
Dnr KS 2018-00768 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
Remiss: Översyn av reglemente för Stadsrevisionen i sam-
band med ny mandatperiod 
 
 
Nämndens beslut 
Revisorskollegiet översänder upprättat yttrande till Kommunstyrelsen 
 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Det finns i Sverige en etablerad praxis i merparten av landets kommuner som innebär 
att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige. Revisorskol-
legiet anser därav att de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna 
ska utses i § 4 bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Nämnd/Bolag 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum Diarienummer 
Dnr KS 2018-00768 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
Remiss: Översyn av reglemente för Stadsrevisionen i sam-
band med ny mandatperiod 
 
 
Nämndens beslut 
Revisorskollegiet översänder upprättat yttrande till Kommunstyrelsen 
 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Det finns i Sverige en etablerad praxis i merparten av landets kommuner som innebär 
att ordföranden i revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige. Revisorskol-
legiet anser därav att de formuleringar som rör hur ordföranden i revisorsgrupperna 
ska utses i § 4 bör vara kvar i reglementet. Lydelsen kan med fördel flyttas till § 3.  
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Revisionskontoret 
Andreas Ekelund, 0768-887156 

Datum Diarienummer 
Dnr KS 2018-00768 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 
Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i sam-
band med ny mandatperiod 
 
 
Nämndens beslut 
Revisorskollegiet översänder upprättat remissvar till Kommunstyrelsen. 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Revisorskollegiet konstaterar att reglerna för vilka som ska sitta i presidier regleras i 
det gemensamma reglementet för vissa nämnder. Det finns i förslaget ett antal nämn-
der som inte regleras i det gemensamma reglementet (de nämnder som har under nio 
ledamöter ex. Överförmyndarnämnden, Valnämnden och Revisorskollegiet). Revisor-
skollegiet ser ingen grund för att särskilja de mindre och de större nämnderna. Därav 
kan även de nämnder med under nio ledamöter regleras i det gemensamma reglemen-
tet.  
 
 
REVISORSKOLLEGIET  
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 
Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 
Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 
ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 
den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 
2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-28 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet. 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.         

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till revidering av 
Förskolenämndens reglemente och det gemensamma reglementet för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. I förslaget till 
Förskolenämndens reglemente har tillägg gjorts med förtydligande att nämnden 
ansvarar för samordningen av familjecentraler. Detta är inte en ny uppgift men 
den framgick inte i tidigare reglemente. 

Förskolenämnden tillstyrker förslag till revidering av Förskolenämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till reglemente för Förskolenämnden 
2. Förslag till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Anderas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-21 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr FOFN 2018-00210 1.2.2.2 

Yttrande över förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till nytt reglemente för Fritids- 
och folkhälsonämnden samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 
Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi 
uppmärksammade Stadskansliet om att vi inte längre yttrar oss över remisser 
från Lotteriinspektionen. Detta har reviderats i det nya förslaget till reglemente.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod                 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-21 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00210 1.2.2.2 
 

  

 

Yttrande över Förslag till revidering av 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till nytt reglemente för Fritids- 
och folkhälsonämnden samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 
Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi 
uppmärksammade Stadskansliet om att vi inte längre yttrar oss över remisser 
från Lotteriinspektionen. Detta har reviderats i det nya förslaget till reglemente.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-02-21 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00210 1.2.2.2 
 

  

 

Yttrande över Förslag till revidering av 
nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till nytt reglemente för Fritids- 
och folkhälsonämnden samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Stadskansliet har utarbetat förslag till nya reglementen för samtliga nämnder i 
Borås Stad. Ärendet var tidigare ute på en tjänstemannaremiss, där vi 
uppmärksammade Stadskansliet om att vi inte längre yttrar oss över remisser 
från Lotteriinspektionen. Detta har reviderats i det nya förslaget till reglemente.              

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller fr o m 2015-08-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 
§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller fr o m 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 
§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller fr o m 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 
§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta 
i vissa ärendetyper.  
 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 
 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.  
 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser  
 
 I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 

anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag.  

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden  
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
dels  rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket  

 
dels  rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser  

 
dels  fastställa namn på kvarter och allmänna platser.  
 
dels  fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.  
 
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 
§ 3 Övrigt 
 
Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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dels  rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket  

 
dels  rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser  

 
dels  fastställa namn på kvarter och allmänna platser.  
 
dels  fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.  
 
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 
§ 3 Övrigt 
 
Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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Reglemente för Borås Stads Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag  
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Älvsborgs län i Västra 
Götalands län besluta i vissa ärendetyper. Uppdateras med hänsyn till felaktigt namn. 
 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, dels antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 
 
a)  då bestämmelser om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,  
b)  som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 

kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (5 kap 7 § 
punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark 
för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10),  

c)  som, i övrigt ej innebär förändringar av principiell beskaffenhet eller är av större vikt.  
 
 
Lagen har ändrats och laghänvisningarna är fel. Exempelvis ”Enkelt planförfarande” som tidigare 
stod under punkt a) finns inte längre. Den nya meningen sammanfattar vad som tidigare stod i 
under punkt a, b och c. 
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Reglemente för Borås Stads Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.  
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag  
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Älvsborgs län i Västra 
Götalands län besluta i vissa ärendetyper. Uppdateras med hänsyn till felaktigt namn. 
 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, dels antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 
 
a)  då bestämmelser om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,  
b)  som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 

kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (5 kap 7 § 
punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark 
för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar 
samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10),  

c)  som, i övrigt ej innebär förändringar av principiell beskaffenhet eller är av större vikt.  
 
 
Lagen har ändrats och laghänvisningarna är fel. Exempelvis ”Enkelt planförfarande” som tidigare 
stod under punkt a) finns inte längre. Den nya meningen sammanfattar vad som tidigare stod i 
under punkt a, b och c. 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan. Lagen om 
exploateringssamverkan har upphört. Om sådan samverkan föreslås ske kommer 
Kommunstyrelsen ta ställning till detta. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). PBL 4 kap 24§ Nämnden har däremot inte rätt att 
ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens 
bestridande.  
 
dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser  
a)  då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,  
b)  som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 kap 16 § 

punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (5 kap 
16 § punkt 7),  

c) I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 
anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag.  

 
a. Enkelt planförfarande finns inte längre. b. Laghänvisningen och texten har ändrats under 

punkt b och istället skrivits ihop med den tidigare punkt c. 
 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Lagen 
om exploateringssamverkan har upphört. Om sådan samverkan föreslås ske kommer 
Kommunstyrelsen ta ställning till detta. 
 
 
dels  rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 

för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket  

 
dels  rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser  

 
dels  fastställa namn på kvarter och allmänna platser.  
 
dels  fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.  
 
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
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principiell beskaffenhet och eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 
§ 3 Övrigt 
 
Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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Reglemente för Borås Stads Servicenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:  

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

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

löneadministration) 
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principiell beskaffenhet och eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen.  
 
§ 3 Övrigt 
 
Öppethållande  
 
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer.  
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Reglemente för Borås Stads Servicenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:  

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

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

löneadministration) 
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Reglemente för Servicenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl.a.:  

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

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

löneadministration) 
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Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnden   
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20  
Reviderat av Kommunfullmäktige den 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  
Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden för detta.   
  
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 
assistentersättning.   
  
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   
  
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  
  
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Reglemente för Servicenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl.a.:  

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

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

löneadministration) 
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Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnden   
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20  
Reviderat av Kommunfullmäktige den 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  
Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden för detta.   
  
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 
assistentersättning.   
  
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   
  
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  
  
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Reglemente för Sociala omsorgsnämnden   
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.  
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).  
  
Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden för detta.   
  
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande 
assistentersättning.   
  
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i 
lag sägs om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska 
funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.   
  
För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.  
  
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.  
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Reglemente för Stadsrevisionen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala bolag i aktiebolagslagen 
eller annan för bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associations-
former. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, 
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Reglemente för Stadsrevisionen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala bolag i aktiebolagslagen 
eller annan för bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associations-
former. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, 
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Dataskyddsförordning, Lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
 
Revisionens organisation 
 
3 § 
Efter allmänna val utses av Kommunfullmäktige för en mandatperiod minst tio och högst 
sexton revisorer fördelade på två grupper. För varje revisorsgrupp utser fullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande. Kommunens verksamhet är fördelad på två 
revisionsområden. 
 
För att främja ett samordnat revisionsarbete och en god överblick av verksamheten ska de 
revisorer som valts för granskning av nämndernas verksamhet utses till lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
Kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Kommentar 
 
Revisorerna är direkt underställda Kommunfullmäktige. Varje revisor är självständig och har 
rätt att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen. Löpande under året har varje revisor rätt 
att i nämnder och fullmäktigeberedningar väcka ärenden om granskningen. En nämnd eller 
styrelse kan kalla revisorerna till ett sammanträde för att lämna upplysningar. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde med Revisorskollegiet på 
grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid samman-
trädet med kollegiet. 
 
4 §  
De av fullmäktige utsedda revisorerna bildar Revisorskollegium med ordförandena och vice 
ordförandena från revisorsgrupperna som ledamöter. Fullmäktige väljer bland Revisors-
kollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör Revisorskollegiets 
presidium.  
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde tjänstgör som 
ordförande den som varit ledamot i kollegiet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid får kollegiet utse en annan ledamot av kollegiet att vara ersättare för ordför-
anden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
5 §  
Under Revisorskollegiet lyder revisionschefen och revisionskontoret. 
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Revisorernas åligganden och befogenheter 

 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska bedöma 
om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner 
och Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden.  
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Revisorernas åligganden och befogenheter 

 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska bedöma 
om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner 
och Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden.  
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Revisorskollegiets åligganden och befogenheter 
 
10 § 
Det åligger Revisorskollegiet att: svara för samordning av resurser och frågor av gemensamt 
intresse för revisorsgrupperna;  
 

 vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som 
möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter 

 
 på uppdrag av Kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och godkända 

revisorer i bolag, där sådana ska utses 
 

 samt att fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige lämnar Revisorskollegiet 
 
11 § 
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den förvaltning som 
har samband med revisionsuppdragen. Revisionschefens lön och anställningsvillkor i övrigt 
fastställs av Revisorskollegiet efter samråd med fullmäktiges presidium. 
 
12 § 
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som fullmäktige anvisar till revisionsändamål. 
Revisorskollegiet har att upprätta förslag till budget för revisionen. 
 
Respektive bolag har att svara för kostnaderna för det arbete i bolagen som utförs av revisor 
och lekmannarevisor. 
 
Revisorernas rapportering 
 
13 § 
Revisorernas berättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
14 § 
Revisorernas berättelser ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen 
kan fastställas. Revisionsberättelserna ska behandlas vid samma sammanträde som fullmäktige 
behandlar årsredovisningen. 
 
Vid behandlingen av revisionsberättelserna i fullmäktige har revisorerna yttranderätt i 
ärendebehandlingen. 
 
I anslutning till revisionsberättelserna ska Revisorskollegiet avlämna en egen redogörelse till 
fullmäktige. Av redogörelsen ska i sammandrag framgå de kostnader och intäkter som 
uppkommit i samband med revisionsarbetet och Revisorskollegiets verksamhet. 
 
I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
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15 § 

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot 
den verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige så snart en granskning är avslutad. 
  
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig 
nämnd eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 
Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
De anställda vid revisionskontoret ska ha erforderlig insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Revisionschefen är inför Revisorskollegiet och kommunens valda revisorer 
ansvarig för revisionskontorets verksamhet. 
 
Det åligger revisionskontoret att; 
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Revisorskollegiets åligganden och befogenheter 
 
10 § 
Det åligger Revisorskollegiet att: svara för samordning av resurser och frågor av gemensamt 
intresse för revisorsgrupperna;  
 

 vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som 
möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter 

 
 på uppdrag av Kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och godkända 

revisorer i bolag, där sådana ska utses 
 

 samt att fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige lämnar Revisorskollegiet 
 
11 § 
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den förvaltning som 
har samband med revisionsuppdragen. Revisionschefens lön och anställningsvillkor i övrigt 
fastställs av Revisorskollegiet efter samråd med fullmäktiges presidium. 
 
12 § 
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som fullmäktige anvisar till revisionsändamål. 
Revisorskollegiet har att upprätta förslag till budget för revisionen. 
 
Respektive bolag har att svara för kostnaderna för det arbete i bolagen som utförs av revisor 
och lekmannarevisor. 
 
Revisorernas rapportering 
 
13 § 
Revisorernas berättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
14 § 
Revisorernas berättelser ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen 
kan fastställas. Revisionsberättelserna ska behandlas vid samma sammanträde som fullmäktige 
behandlar årsredovisningen. 
 
Vid behandlingen av revisionsberättelserna i fullmäktige har revisorerna yttranderätt i 
ärendebehandlingen. 
 
I anslutning till revisionsberättelserna ska Revisorskollegiet avlämna en egen redogörelse till 
fullmäktige. Av redogörelsen ska i sammandrag framgå de kostnader och intäkter som 
uppkommit i samband med revisionsarbetet och Revisorskollegiets verksamhet. 
 
I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
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15 § 

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot 
den verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige så snart en granskning är avslutad. 
  
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig 
nämnd eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 
Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
De anställda vid revisionskontoret ska ha erforderlig insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Revisionschefen är inför Revisorskollegiet och kommunens valda revisorer 
ansvarig för revisionskontorets verksamhet. 
 
Det åligger revisionskontoret att; 
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 som fackorgan åt de förtroendevalda revisorerna granska årsredovisningen, Kommun-
styrelsens och övriga nämnders verksamhet och därvid hålla respektive revisorsgrupp 
underrättad om granskningen och dess resultat 

 
 biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i kommunens bolag vid 

granskning av deras verksamhet 
 

 som utredande och verkställande organ åt Revisorskollegiet biträda det i dess verksam-
het 

 
 Bestämmelserna i Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar ska också gälla 

för revisionskontorets personal och den som eljest biträder de valda revisorerna 
 
21 § 
Till Stadsrevisionen inkommen eller upprättad allmän handling ska registreras utan dröjsmål, 
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för Stadsrevisionens verksamhet. 
 
I fråga om handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om 
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit 
eller upprättats.   
 
Kommentar 
 
Begreppet Stadsrevisionen står för kommunens samlade revisionsverksamhet d.v.s. 
revisorsgrupperna, Revisorskollegiet och revisionskontoret. 
 
22 § 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i Arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 
 
23 § 
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  
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Reglemente för Stadsrevisionen i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala företag bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en lekmannarevisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala företag bolag i aktie-
bolagslagen eller annan för företaget bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala företag bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associa-
tionsformer. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, Dataskyddsförordning, 
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 som fackorgan åt de förtroendevalda revisorerna granska årsredovisningen, Kommun-
styrelsens och övriga nämnders verksamhet och därvid hålla respektive revisorsgrupp 
underrättad om granskningen och dess resultat 

 
 biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i kommunens bolag vid 

granskning av deras verksamhet 
 

 som utredande och verkställande organ åt Revisorskollegiet biträda det i dess verksam-
het 

 
 Bestämmelserna i Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar ska också gälla 

för revisionskontorets personal och den som eljest biträder de valda revisorerna 
 
21 § 
Till Stadsrevisionen inkommen eller upprättad allmän handling ska registreras utan dröjsmål, 
om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för Stadsrevisionens verksamhet. 
 
I fråga om handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om 
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit 
eller upprättats.   
 
Kommentar 
 
Begreppet Stadsrevisionen står för kommunens samlade revisionsverksamhet d.v.s. 
revisorsgrupperna, Revisorskollegiet och revisionskontoret. 
 
22 § 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i Arkivlagen och i av fullmäktige 
fastställt arkivreglemente. 
 
23 § 
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Stadsrevisionen i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § 
Stadsrevisionen utgörs av de av Kommunfullmäktige valda revisorerna i nämnder och 
kommunala företag bolag jämte revisionskontoret. 
 
Kommentar 
 
Detta reglemente innehåller närmare föreskrifter om revisionsverksamhetens bedrivande inom 
Stadsrevisionen.  
 
Om kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där 
kommunen är huvudaktieägare ska Kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor och en 
revisorsersättare i bolaget. När Borås Stad bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet så 
ska staden utse minst en lekmannarevisor och en revisorsersättare i stiftelsen.   
 
2 § 
För revisionsverksamheten gäller detta reglemente, god revisionssed samt de särskilda 
bestämmelser som anges i Kommunallagen och i fråga om kommunala företag bolag i aktie-
bolagslagen eller annan för företaget bolaget tillämplig lag samt gällande ägardirektiv. 
 
Förbundsordningen i Kommunalförbund och Regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
Kommentar 
 
Särskilda bestämmelser om revision av kommunens nämnder finns i kommunallagen (KL) och 
för kommunala företag bolag i Aktiebolagslagen (ABL) och motsvarande lagar för andra associa-
tionsformer. 
 
ABL skiljer på revisorer (yrkesrevisorer) och lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). 
 
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
Tryckfrihetsförordning, Offentlighets- och sekretesslag, Förvaltningslag, Dataskyddsförordning, 
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Personuppgiftslagen, Lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
 
Revisionens organisation 
 
3 § 
Efter allmänna val utses av Kommunfullmäktige för en mandatperiod minst tio och högst sexton 
revisorer fördelade på två grupper. För varje revisorsgrupp utser fullmäktige en ordförande och 
en vice ordförande. Kommunens verksamhet är fördelad på två revisionsområden. 
 
För att främja ett samordnat revisionsarbete och en god överblick av verksamheten ska de 
revisorer som valts för granskning av nämndernas verksamhet utses till lekmannarevisorer i de 
kommunala företagen  bolagen. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
Kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Kommentar 
 
Revisorerna är direkt underställda Kommunfullmäktige. Varje revisor är självständig och har rätt 
att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen. Löpande under året har varje revisor rätt att i 
nämnder och fullmäktigeberedningar väcka ärenden om granskningen. En nämnd eller styrelse 
kan kalla revisorerna till ett sammanträde för att lämna upplysningar. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde med Revisorskollegiet på grund 
av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet med 
kollegiet. 
 
4 §  
De av fullmäktige utsedda revisorerna bildar Revisorskollegium med ordförandena och vice 
ordförandena från revisorsgrupperna som ledamöter. Fullmäktige väljer bland Revisorskollegiets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör Revisorskollegiets presidium.  
 
Sammankallande/ordförande till revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige och 
sammankallande/ordförande till Revisorskollegiet hämtas ur majoriteten i fullmäktige. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde tjänstgör som 
ordförande den som varit ledamot i kollegiet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får kollegiet utse en annan ledamot av kollegiet att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
5 §  
Under Revisorskollegiet lyder revisionschefen och revisionskontoret. 
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Revisorernas åligganden och befogenheter 
 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och företagen bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att samt  om resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska 
bedöma om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner och 
Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorerna är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden. och kontrasigneras 
av revisionschefen. Det är revisorsgruppen som kontrasignerar handlingar. 
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Personuppgiftslagen, Lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa 
kommunövergripande riktlinjer från Kommunfullmäktige. 
 
 
Revisionens organisation 
 
3 § 
Efter allmänna val utses av Kommunfullmäktige för en mandatperiod minst tio och högst sexton 
revisorer fördelade på två grupper. För varje revisorsgrupp utser fullmäktige en ordförande och 
en vice ordförande. Kommunens verksamhet är fördelad på två revisionsområden. 
 
För att främja ett samordnat revisionsarbete och en god överblick av verksamheten ska de 
revisorer som valts för granskning av nämndernas verksamhet utses till lekmannarevisorer i de 
kommunala företagen  bolagen. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
Kommunfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Kommentar 
 
Revisorerna är direkt underställda Kommunfullmäktige. Varje revisor är självständig och har rätt 
att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen. Löpande under året har varje revisor rätt att i 
nämnder och fullmäktigeberedningar väcka ärenden om granskningen. En nämnd eller styrelse 
kan kalla revisorerna till ett sammanträde för att lämna upplysningar. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde med Revisorskollegiet på grund 
av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet med 
kollegiet. 
 
4 §  
De av fullmäktige utsedda revisorerna bildar Revisorskollegium med ordförandena och vice 
ordförandena från revisorsgrupperna som ledamöter. Fullmäktige väljer bland Revisorskollegiets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Dessa utgör Revisorskollegiets presidium.  
 
Sammankallande/ordförande till revisorsgrupperna hämtas ur minoriteten i fullmäktige och 
sammankallande/ordförande till Revisorskollegiet hämtas ur majoriteten i fullmäktige. 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde tjänstgör som 
ordförande den som varit ledamot i kollegiet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid får kollegiet utse en annan ledamot av kollegiet att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
5 §  
Under Revisorskollegiet lyder revisionschefen och revisionskontoret. 
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Revisorernas åligganden och befogenheter 
 
6 § 
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
Kommentar 
 
Vad gäller revisorernas åligganden bör noteras att ansvaret för den interna kontrollen inklusive 
kontrollen av verksamheten åvilar Kommunstyrelsen, nämnderna och företagen bolagen. 
 
Revisorerna har att granska om kontrollsystemen fungerar tillfredsställande. 
 
Kontrollen ska vara så ordnad att den förebygger att fel uppstår, upptäcker om fel begåtts mot 
fastställda regler och rutiner eller att samt  om resurserna inte används effektivt. Revisorerna ska 
bedöma om den interna kontrollen stöder verksamheten och är tillräcklig.  
 
7 § 
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som anges i Sveriges Kommuner och 
Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.   
 
Kommentar 
 
Innebörden av god revisionssed är beroende av verksamhetens villkor och utveckling och 
förändras över tiden. Det är väsentligt att god revisionssed alltid tillämpas på ett sätt som utgår 
från den kommunala sektorns särart. 
 
Bedömningskriterierna väsentlighet och risk utgör grundläggande komponenter i samband med 
prioriteringen av granskningen. 
 
Granskningen ska om möjligt utföras i nära anslutning till skeendet och med hänsyn till verk-
samhetens behöriga gång samt bedrivas så att anledning till framställan av anmärkning i 
görligaste mån förebyggs. 
 
8 § 
Revisorsgrupperna sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid sammanträdet föres min-
nesanteckningar.  
 
9 § 
Skrivelse (Missiv) i revisorsgruppens namn fordrar att alla revisorerna är ense om skrivelsens 
innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden. och kontrasigneras 
av revisionschefen. Det är revisorsgruppen som kontrasignerar handlingar. 
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Revisorskollegiets åligganden och befogenheter 
 
10 § 
Det åligger Revisorskollegiet att: åligger svara för samordning av resurser och frågor av 
gemensamt intresse för revisorsgrupperna; Upprepning av ord 
 
vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet bedrivs så rationellt som möjligt. 
Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och 
andra myndigheter; 
 
på uppdrag av Kommunfullmäktige föreslå lämpliga auktoriserade och godkända revisorer i 
företag bolag, där sådana ska utses; 
 
samt att fullgöra de uppdrag i övrigt som fullmäktige lämnar Revisorskollegiet. 
 
11 § 
Revisorskollegiet beslutar om revisionens arbetsorganisation och utövar den förvaltning som har 
samband med revisionsuppdragen. Revisionschefens lön och anställningsvillkor i övrigt fastställs 
av Revisorskollegiet efter samråd med fullmäktiges presidium. 
 
12 § 
Revisorskollegiet förfogar över de anslag som fullmäktige anvisar till revisionsändamål. 
Revisorskollegiet har att upprätta förslag till budget för revisionen. 
 
Respektive företag bolag har att svara för kostnaderna för det arbete i företagen bolagen som 
utförs av revisor och lekmannarevisor. 
 
Revisorernas rapportering 
 
13 § 
Revisorernas berättelser lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
14 § 
Revisorernas berättelser ska innehålla uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen 
kan fastställas. Revisionsberättelserna ska behandlas vid samma sammanträde som fullmäktige 
behandlar årsredovisningen. 
 
Vid behandlingen av revisionsberättelserna i fullmäktige har revisorerna yttranderätt i 
ärendebehandlingen. rätt att delta i överläggningarna. Rätten att delta i överläggningarna är 
självklar eftersom revisorerna har yttranderätt. 
 
I anslutning till revisionsberättelserna ska Revisorskollegiet avlämna en egen redogörelse till 
fullmäktige. Av redogörelsen ska i sammandrag framgå de kostnader och intäkter som 
uppkommit i samband med revisionsarbetet och Revisorskollegiets verksamhet. 
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I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
 
15 § 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen efter utförd granskning.  
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot den 
verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige presidium så snart en granskning är avslutad. Rapportsammandrag och 
kortrapporter tillställs samtliga ledamöter i fullmäktige. Revisionen måste säkerställa att hela 
Kommunfullmäktige får del av rapporterna, rapportsammandrag och missiv.” 
 
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet och/eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig nämnd 
eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 
Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
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I redogörelsen får också anföras synpunkter avseende revisionsarbetets bedrivande. 
 
15 § 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen efter utförd granskning.  
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till fullmäktige 
inför deras behandling av delårsrapporten.   
 
Kommentar   
 
Utlåtandet i samband med delårsrapport utgör ett eget dokument som ska fogas till 
delårsrapporten. 
 
16 § 
Lekmannarevisorns granskningsrapport i bolagen ska bifogas revisorernas berättelse. 
 
Om lekmannarevisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot den 
verkställande direktören, ska han/hon upplysa om detta i rapport och lämna uppgift om 
anledning till anmärkningen. 
 
Kommentar 
 
Enligt ABL 11 kap får lekmannarevisor inte underteckna bolagsrevisors revisionsberättelse. 
Lekmannarevisorn ska istället lämna en granskningsrapport. 
 
Genom att granskningsrapporten bifogas revisionsberättelsen uppnås en samordning av 
rapporteringen till fullmäktige. 
 
17 § 
Revisorerna och fullmäktiges presidium bör ha regelbundna överläggningar, minst två gånger 
varje år. 
 
18 § 
Rapporter, rapportsammandrag och bedömningar från revisorerna (missiv) tillställs 
Kommunfullmäktige presidium så snart en granskning är avslutad. Rapportsammandrag och 
kortrapporter tillställs samtliga ledamöter i fullmäktige. Revisionen måste säkerställa att hela 
Kommunfullmäktige får del av rapporterna, rapportsammandrag och missiv.” 
 
19 § 
Innan revisorerna överväger att avstyrka ansvarsfrihet och/eller framställa anmärkning ska 
revisorerna aktivt och tydligt kommunicera sina iakttagelser och synpunkter med ansvarig nämnd 
eller styrelse. I denna process kan även initiativrätten användas.  
 
Revisionskontorets åligganden och befogenheter 
 
20 § 
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De anställda vid revisionskontoret ska ha erforderlig insikt och erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Revisionschefen är inför Revisorskollegiet och kommunens valda revisorer ansvarig 
för revisionskontorets verksamhet. 
 
Det åligger revisionskontoret att:  
 
som fackorgan åt de förtroendevalda revisorerna granska årsredovisningen, Kommunstyrelsens 
och övriga nämnders verksamhet och därvid hålla respektive revisorsgrupp underrättad om 
granskningen och dess resultat; 
 
biträda de av fullmäktige valda lekmannarevisorerna i kommunens företag bolag vid granskning 
av deras verksamhet; 
 
som utredande och verkställande organ åt Revisorskollegiet biträda det i dess verksamhet. 
 
Bestämmelserna i Kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar ska också gälla för 
revisionskontorets personal och den som eljest biträder de valda revisorerna.   
 
21 § 
Till Stadsrevisionen inkommen eller upprättad allmän handling ska registreras utan dröjsmål, om 
det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för Stadsrevisionens verksamhet. 
 
I fråga om handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om 
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit 
eller upprättats.   
 
Kommentar 
 
Begreppet Stadsrevisionen står för kommunens samlade revisionsverksamhet d.v.s. 
revisorsgrupperna, Revisorskollegiet och revisionskontoret. 
 
22 § 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i Arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 
 
23 § 
Revisorskollegiet är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. Ej tidigare reglerat i 
detta reglemente. 
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Reglemente för Tekniska nämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 

iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande) 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet 
 Planering och samordning av skolskjutsar 
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
 Beredning av avgifter för gatukostnad 
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen 
 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
 Skötsel av Borås Stads naturreservat 
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Reglemente för Tekniska nämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 

iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande) 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske 
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet 
 Planering och samordning av skolskjutsar 
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet 
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker 
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar 
 Beredning av avgifter för gatukostnad 
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen 
 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning 
 Skötsel av Borås Stads naturreservat 
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 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv 
 Kalkning av sjöar och våtmarker 
 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet 
 Skötsel av Borås Stads lekplatser 
 Vattendrag, underhåll och rensning 
 
Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor. 
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Tekniska nämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 

iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande). 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet. 
 Planering och samordning av skolskjutsar. 
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. 
 Beredning av avgifter för gatukostnad. 
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1087

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Tekniska nämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt 

iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där 
kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och 
utsmyckning samt ianspråktagande). 

 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor 

till och från daglig verksamhet. 
 Planering och samordning av skolskjutsar. 
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till 
utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och 
cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till 
beteendeförändringar s.k. Mobility Managent, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning 
och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 

 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande 

vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. 
 Beredning av avgifter för gatukostnad. 
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande 

till Trafikverket och Länsstyrelsen. 
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 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning. 
 Skötsel av Borås Stads naturreservat. 
 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rek-

reationsområden och möjlighet till friluftsliv. 
 Kalkning av sjöar och våtmarker. 
 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 
 Skötsel av Borås Stads lekplatser. 
 Vattendrag, underhåll och rensning. 
 
Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor 
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Valnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, vallagstiftningen, andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
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Reglemente för Valnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, vallagstiftningen, andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1090

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Valnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), vallagstiftningen, andra lagar och författ-
ningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. val till Europaparlamentet 
samt folkomröstningar. Ny lydelse enligt vallagen 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Vård- och äldrenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2018-09-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Borås Stads Vård- och äldrenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2018-09-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Vård- och äldrenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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Reglemente för Vård- och äldrenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 
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16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
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manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 

Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
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3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 
4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
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de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
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de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 
8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 
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15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 
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25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Reglemente för Arbetslivsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX  
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
§ 1 Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
 personliga ombud, 
 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 

sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
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donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Reglemente för Arbetslivsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX  
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  
 
§ 1 Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 
 personliga ombud, 
 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 

sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Arbetslivsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2015-11-18, 2016-03-17, samt 2018-06-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2018-07-01 2019-XX-XX Ny mandatperiod. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisning till lagen stryks på grund av ny kommunallag. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-

politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 

för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld Tillägg då uppgiften redan finns i 

nämndens ansvarsområde, 
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 personliga ombud, 
 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 

sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 personliga ombud, 
 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 

sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2015-11-18, 2016-03-17, 2018-09-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2018-09-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, 
 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 

            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland, 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet, 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 
 ansvara för kommunens koloniverksamhet  
 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 

nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver, 
 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 

kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet, 
 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 

för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

 avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen Uppgiften handläggs av 
Miljö- och konsumentnämnden. 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2015-11-18, 2016-03-17, 2018-09-20  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2018-09-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, 
 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 

            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland, 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet, 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 
 ansvara för kommunens koloniverksamhet  
 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 

nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver, 
 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 

kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet, 
 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 

för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

 avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen Uppgiften handläggs av 
Miljö- och konsumentnämnden. 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete 
 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 

            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 
 ansvara för kommunens koloniverksamhet  
 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 

nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver 
 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 

kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet 
 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 

för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 
 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Förskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i 
åldrarna 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler.  
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten 
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift 
att; 
 

 ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete 
 främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers 

            behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver 
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att; 
 

 utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå 
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa 

 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, 
inkl. Träffpunkt Simonsland 

 ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt 
utveckling av folkhälsoarbetet 

 ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, 
 ansvara för kommunens koloniverksamhet  
 samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom 

nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver 
 ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av 

kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet 
 i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara 

för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt 
gällande regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar 

 ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar 
 ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Förskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i 
åldrarna 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler.  
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Förskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i 
åldrarna 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.  
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler. Ingen ny uppgift, 
Förskolenämnden ansvarar för samordningen av familjecentraler men det har inte framgått av 
tidigare reglemente. 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Grundskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17.  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Borås Stads Grundskolenämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-03-17.  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Grundskolenämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt 
Skollagen och andra skolförfattningar. 
 
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, 
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 
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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ålig- 
ger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 

nämndens ansvarsområde, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma 
reglementet. 

 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring, 

 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinrik- 
tad utbildning, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före- 
skrifter, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma reglementet. 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
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Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ålig- 
ger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom 

nämndens ansvarsområde, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma 
reglementet. 

 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring, 

 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 
lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinrik- 
tad utbildning, 

 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före- 
skrifter, Innebörden av meningen tillförs under § 1 det gemensamma reglementet. 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
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gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret, 

 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra 
de uppgifter, som Kommunfullmäktige överlämnar. Innebörden av meningen framgår av § 1 
det gemensamma reglementet. 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade). 
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Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, 
åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 

verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring 
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 

lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad 
yrkesinriktad utbildning 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) 
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Reglemente för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 

§ Målet med verksamheten 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial 
nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom 
yrkeshögskolan. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och 
sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, 
åligger det Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden särskilt att 
 
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och 

verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring 
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens 

lokala organisationer och Arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad 
yrkesinriktad utbildning 

 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men 
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med 
andra kommunala aktörer utöva ansvaret 

 om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, jml LSS 
(lagen om särskild service till vissa funktionshindrade) 
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Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.  Andra nämnder har uppdrag enligt Socialtjänstlagen, tillägg 
för att förtydliga. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23.  

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (2017:725), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.   
 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   
Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  Bättre ordval, ingen ändring i sak. 
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

2. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning Ny lagändring i KL kap 9 
§§ 37-38. Kommunstyrelsens får uppsiktsplikt över avtalssamverkan.  
 

3. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
4. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
5. bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
6. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

• utveckling av den kommunala demokratin   
• medborgar- och brukarinflytande   
• samspel mellan politik och förvaltningar   
• personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
• kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
• övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   

• mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
• regionala, nationella och internationella frågor   
• näringslivsfrågor   
• informationsverksamhet  strategisk intern och extern kommunikation Ett förtydligande av 

uppgiften. 
• marknadsföring av kommunen   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

2. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning Ny lagändring i KL kap 9 
§§ 37-38. Kommunstyrelsens får uppsiktsplikt över avtalssamverkan.  
 

3. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
4. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
5. bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
6. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

• utveckling av den kommunala demokratin   
• medborgar- och brukarinflytande   
• samspel mellan politik och förvaltningar   
• personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
• kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
• övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   

• mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
• regionala, nationella och internationella frågor   
• näringslivsfrågor   
• informationsverksamhet  strategisk intern och extern kommunikation Ett förtydligande av 

uppgiften. 
• marknadsföring av kommunen   
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• kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, doku- 

ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  Tillägg då e-arkivet infördes 2018- 

• frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

• att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 
Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen  
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  
Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   

   
Avfallshantering  
 
6 §   
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Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden Miljö- och 
konsumentnämnden skall ha enligt kommunens renhållningsordning. Namnet inte tidigare 
uppdaterat. 

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 varje år Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som 
kommit in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat 
till Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   
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Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden Miljö- och 
konsumentnämnden skall ha enligt kommunens renhållningsordning. Namnet inte tidigare 
uppdaterat. 

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 varje år Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som 
kommit in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat 
till Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   
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Delegering från fullmäktige  
 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar förvaltningschefer, med 
undantag av chef för revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex 
månader,  I Kommunstyrelsens delegationsordning har kommunchefen rätt att utse vikarier 
för en period upp till 6 månader utöver detta beslutar Kommunstyrelsen. 
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
 
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
 
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   

    att hantera kommunens tomtkö.  Punkten flyttas upp till punkt 6 då den hänger samman 
med denna punkt. 

 
Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   
Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av princi- 
piell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska 
om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   
   
Processbehörighet 10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   
Krisledningsnämnd 11 §   
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands- 
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).   

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   

   
Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 §   
Styrelsen ska   

    vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),  besluta 
om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn enligt 
Spellagen (2018:1138) ny lag innebär att kommunen beslutar om tillstånd till att bedriva 
lotteriverksamhet enligt 9§ Registreringslotterier samt utöva tillsyn över dessa. 

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

    besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   
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    avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),  Kamerabevakningslagen 
(2018:1200) ny lag dock ingen ändring i sak. 

   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

  
   
Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   
 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     
Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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    avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),  Kamerabevakningslagen 
(2018:1200) ny lag dock ingen ändring i sak. 

   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

  
   
Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   
 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     
Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.   
 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   
Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

doku- ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

doku- ment- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 
Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen  
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  
Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 
ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 
ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 

se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 

vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 
 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
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Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 
Delegering från fullmäktige  
 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret,    
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
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Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 
Delegering från fullmäktige  
 
9 §  Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de   
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   

 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret,    
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
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   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   

    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
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Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

   
Övrigt   
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av princi- 
piell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska 
om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.   

   

Särskilda uppgifter   
   
Processbehörighet 10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   
Krisledningsnämnd 11 §   
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och lands- 
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).   

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   

   
Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 §   
Styrelsen ska   

    besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

    besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

    avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  
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Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   
 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     
Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Kommunstyrelsens arbetsformer   
För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.   
 

  Sammansättning 13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   

     
Kommunalråd 14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning 15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 

Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 
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§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter och två ersättare.  

§ 4 Administration 
 
Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 
utbildning eller övning. 
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§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fyra ledamöter och två ersättare.  

§ 4 Administration 
 
Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 
utbildning eller övning. 
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Reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 
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Reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt 
i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter  
 
Ikraftträdande 
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice 
ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden. 

 

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden 
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i 
fredstid, besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

 

När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller 
samma regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd. 

 

Brådskande beslut 
Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat 
med stöd av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden. 
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Redovisning 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, 
händelsens förlopp och nämndens beslut. 

 

§ 2 Upphörande av verksamhet 
När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 

§ 3 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fyra ersättare.  

 

§ 4 Administration 
 

Utbildning och övning 
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av 
utbildning eller övning. 
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Reglemente för Kulturnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 

 vara huvudman för Borås Stadsteater, Biblioteken i Borås (folkbibliotek och skolbibliotek), 
Borås Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, samt biograf 
Röda Kvarn 

 främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, 
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, publika möten. m.m. 

 bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk 
forskning 

 delta i projektering och utformning av det offentliga rummet 
 i samråd med berörda verksamheter och brukare besluta om konstnärlig 

utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader 
 ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur 
 se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom  

           äldreomsorgen 
 arbeta med kulturturism 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger 
det Kulturnämnden särskilt 

 handlägga ansökningar om bidrag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom 
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag 

 besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram 
 besluta om förvärv av konst för utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och 

byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel 
 verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer  
 avge yttranden i plan- och byggnadsärenden 
 fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier 
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Reglemente för Borås Stads Kulturnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

 vara huvudman för Borås Stadsteater, Biblioteken i Borås (folkbibliotek och skolbibliotek), 
Borås Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, samt biograf 
Röda Kvarn.  

 främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, 
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, publika möten. m.m.  

           Publika möten uppdrag är att främja att människor bland annat kommer till den 
verksamhet som nämnden är huvudman för. Sedan 2019 har Kulturnämnden skapat en särskild 
avdelning vid namn Publika möten.  

 bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk 
forskning, 

 delta i projektering och utformning av det offentliga rummet, 
 i samråd med berörda institutioner verksamheter och brukare besluta om konstnärlig 

utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader, Bättre ordval, ingen ändring 
i sak. Gestaltning är ett modernare uttryck för utsmyckning dock ingen ändring i sak. 

 ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur, 
 se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom  

           äldreomsorgen, 
 arbeta med kulturturism, 
att  svara för musikskolan i Fristad. Musikskolan i Fristad ingår numera som en del av 
Kulturskolan i Borås och behöver inte nämnas särskilt (precis som inte andra enheter 
är uppräknade, t ex nämns inga biblioteksenheter) 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger 
det Kulturnämnden särskilt 

 handlägga ansökningar om anslag bidrag från institutioner, organisationer eller enskilda, 
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Reglemente för Borås Stads Kulturnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 

 vara huvudman för Borås Stadsteater, Biblioteken i Borås (folkbibliotek och skolbibliotek), 
Borås Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, samt biograf 
Röda Kvarn.  

 främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, 
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet, publika möten. m.m.  

           Publika möten uppdrag är att främja att människor bland annat kommer till den 
verksamhet som nämnden är huvudman för. Sedan 2019 har Kulturnämnden skapat en särskild 
avdelning vid namn Publika möten.  

 bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk 
forskning, 

 delta i projektering och utformning av det offentliga rummet, 
 i samråd med berörda institutioner verksamheter och brukare besluta om konstnärlig 

utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader, Bättre ordval, ingen ändring 
i sak. Gestaltning är ett modernare uttryck för utsmyckning dock ingen ändring i sak. 

 ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur, 
 se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom  

           äldreomsorgen, 
 arbeta med kulturturism, 
att  svara för musikskolan i Fristad. Musikskolan i Fristad ingår numera som en del av 
Kulturskolan i Borås och behöver inte nämnas särskilt (precis som inte andra enheter 
är uppräknade, t ex nämns inga biblioteksenheter) 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger 
det Kulturnämnden särskilt 

 handlägga ansökningar om anslag bidrag från institutioner, organisationer eller enskilda, 
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inom Bättre ordval. 
   nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag  

  besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram. 
 besluta om förvärv av konst för utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och 

byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel 
Gestaltning är ett modernare uttryck för utsmyckning dock ingen ändring i sak. 

 verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer  

 avge yttranden i plan- och byggnadsärenden 
 fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens 

kulturstipendier, att 
   besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stadsbibliotek 
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela 

kostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotek 
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten. De tre strykningar som avser 
speciella arbetsuppgifter gäller biblioteksverksamheten och reglerade vad stadsbiblioteket skulle 
göra tidigare när det fanns stadsdelsbibliotek som hade annan huvudman. Numera ingår alla 
biblioteksenheter i Kulturförvaltningen.  
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Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  
 Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift 

att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på 
annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara 
samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter 
samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Språkliga förbättringar, 
ingen ändring i sak. 
 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande. 

 
 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar. 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 

 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 
kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar 
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Reglemente för Borås Stads Lokalförsörjningsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  
 Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift 

att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på 
annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara 
samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter 
samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Språkliga förbättringar, 
ingen ändring i sak. 
 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande. 

 
 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar. 

 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 

 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 
kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar 
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som är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med 
investeringar, 

 
 i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 

anläggningar för kommunal verksamhet, 
 

 evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,  
 

 besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken, 
 

 företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar, 
 

 inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, 
träffa avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och 
bevaka dess rätt, 

 
 efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 

bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar 
samt hyres- och investeringsberäkningar, 

 
 inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 

stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag, 
 

 ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad, 
 

 andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden 
för godkännande. 

 
  i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom  

Hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan. 
Språkliga förbättringar, ingen ändring i sak. 
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Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  
 
 Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 

anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för 
den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ 
vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, 
rekreation och tävlingsverksamhet 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 
 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 

kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som 
är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med inve-
steringar 

 i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 
anläggningar för kommunal verksamhet 

 evakuera och sanera verksamhetsfastigheter 
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Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och 
nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och 
effektiva lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.  
 
 Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 

anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för 
den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ 
vid ny- och ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, 
rekreation och tävlingsverksamhet 

 Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 
svara för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt 
investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om 
anslag för byggnationens genomförande 

 Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommun-
styrelsen rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och 
anläggningar nämnden förvaltar 

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger 
det ska Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för att; 
 
 pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett 

kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som 
är långsiktiga och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med inve-
steringar 

 i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och 
anläggningar för kommunal verksamhet 

 evakuera och sanera verksamhetsfastigheter 
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 besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken 
 företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar 
 inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa 

avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess 
rätt 

 efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt 
hyres- och investeringsberäkningar 

 inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag 

 ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad 
 andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för 

godkännande 
 hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan 
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Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  
 

Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för 
budget- och skuldsaneringsrådgivning. Flyttat till § 2 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

  Tillägg av och hänvisning till Miljöbalken 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 foderlagstiftningen lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande 

lagstiftning, Förtydligande av lagarna 
 alkohollagen, 
 tobakslagen, 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
 strålskyddslagen,  
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel  
 lagen om sprängämnesprekursorer,  
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,  
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
 Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 
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 besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken 
 företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar 
 inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa 

avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess 
rätt 

 efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ 
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt 
hyres- och investeringsberäkningar 

 inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla 
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag 

 ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad 
 andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för 

godkännande 
 hyra ut kommunens fasta egendom i den mån detta inte särskilt ankommer på annan 
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Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  
 

Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för 
budget- och skuldsaneringsrådgivning. Flyttat till § 2 
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

  Tillägg av och hänvisning till Miljöbalken 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 foderlagstiftningen lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande 

lagstiftning, Förtydligande av lagarna 
 alkohollagen, 
 tobakslagen, 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
 strålskyddslagen,  
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel  
 lagen om sprängämnesprekursorer,  
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,  
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
 Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 
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anges i gällande kommunala renhållningsordning Flyttat till § 3 p3 
 
Nämnden ska även: 
- Svara för kommunens för budget- och skuldsaneringsrådgivning enligt 

socialtjänstlagen samt skuldsaneringslagen. . Kronofogden ansvarar för saneringen 
och inte nämnden.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning.  
 
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Förtydligande med uppdelningen av 
ansvaret. 

 
 
§ 3 Övrigt 
 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,  
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, 
 Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning Hitflyttat från § 2 p8 
 följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta  

de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,  
Framgår av det Gemensamma reglementet  § 1.  

 medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,  Framgår av det 
Gemensamma reglementet § 7. 

 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen.  

 besvara remisser från Spelinspektionen  
Tillägg då Tillståndsenheten har till uppdrag att besvara remisser om tillstånd för 
anordnande av spel 
  

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 tobakslagen 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

Nämnden ska även: 

-  Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt  
skuldsaneringslagen.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd.  

 
§ 2 Verksamhet och uppdrag  

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet, samt att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 
 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 
 alkohollagen 
 tobakslagen 
 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 strålskyddslagen 
 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
 lagen om sprängämnesprekursorer 
 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

Nämnden ska även: 

-  Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt  
skuldsaneringslagen.  

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs.  

 
                    
§ 3 Övrigt 
 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 
 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning  
 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor inom kommunen  

 besvara remisser från Spelinspektionen  
 

 

Borås 
2019-06-03 

Kommunstyrelsen 
PF1 Översyn av nämndreglementen 

 
 

 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Efter en ny mandatperiod inletts ska gällande reglementen antingen fastställas på nytt eller 

vid behov revideras. Ett av de områden som kommer genomgå en revidering avser 

Krisledningsnämnden, där nämnden föreslås bestå av fem ledamöter och fyra ersättare. I 

dagsläget utgörs Krisledningsnämnden av Kommunstyrelsen. Förslaget om att revidera 

antalet som ingår i Krisledningsnämnden baserar sig på att det blir lättare att bli 

beslutsmässig om en krissituation skulle uppstå. Nuvarande upplägg är därmed ett 

ineffektivt beslutsorgan där alldeles för många individer ingår.  

 

Sverigedemokraterna delar denna analys. Dock ser vi att samma resonemang kan tillämpas 

på Kommunstyrelsen som sin helhet. Idag utgörs Kommunstyrelsen av 13 ledamöter samt 13 

ersättare, varvid knappt hälften av representanterna är aktiva i sin roll. Vi ser därmed att det 

finns ett tydligt behov av att, inför kommande partiöverläggningar, se över antalet individer 

som utgör Kommunstyrelsen i framtiden. Genom att minska antalet representanter kan ett 

ansvarsutkrävande lättare ske, samtidigt som kvalitet kan premieras framför kvantitet. 

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Borås 
2019-06-03 

Kommunstyrelsen 
PF1 Översyn av nämndreglementen 

 
 

 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Efter en ny mandatperiod inletts ska gällande reglementen antingen fastställas på nytt eller 

vid behov revideras. Ett av de områden som kommer genomgå en revidering avser 

Krisledningsnämnden, där nämnden föreslås bestå av fem ledamöter och fyra ersättare. I 

dagsläget utgörs Krisledningsnämnden av Kommunstyrelsen. Förslaget om att revidera 

antalet som ingår i Krisledningsnämnden baserar sig på att det blir lättare att bli 

beslutsmässig om en krissituation skulle uppstå. Nuvarande upplägg är därmed ett 

ineffektivt beslutsorgan där alldeles för många individer ingår.  

 

Sverigedemokraterna delar denna analys. Dock ser vi att samma resonemang kan tillämpas 

på Kommunstyrelsen som sin helhet. Idag utgörs Kommunstyrelsen av 13 ledamöter samt 13 

ersättare, varvid knappt hälften av representanterna är aktiva i sin roll. Vi ser därmed att det 

finns ett tydligt behov av att, inför kommande partiöverläggningar, se över antalet individer 

som utgör Kommunstyrelsen i framtiden. Genom att minska antalet representanter kan ett 

ansvarsutkrävande lättare ske, samtidigt som kvalitet kan premieras framför kvantitet. 

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(14) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av regler och riktlinjer för 
finansverksamheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns.  
 
Niklas Arvidsson (KD) deltar ej i beslutet. 
         

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

.    

Sammanfattning  
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

Borås Stad 
  Sida 

2(14) 
 

 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks, 
           

Ärendet i sin helhet 
 

1. Inledning 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

Nr 60
Revidering av regler och riktlinjer för  
finansverksamheten

2019-05-20 Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks, 
           

Ärendet i sin helhet 
 

1. Inledning 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 
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 den interna kontrollen tydliggörs och stärks. 
 
 
 
 

2. Förslag på ändringar i Riktlinjer för 
finansverksamheten Borås kommunkoncern 

Riktlinjerna beslutas av Kommunfullmäktige och omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i hela kommunkoncernen; Borås Stad och 
de majoritetsägda bolagen.  
 
Avsnitt 1.2 Övergångsregler 
Skrivning om övergångsregel tas bort då den inte längre är aktuell: 

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, 
dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för 
riktlinjerna i kapitel 7. 

 
Avsnitt 1.5 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet om mål med finansverksamheten lyfts skrivning om etik och 
miljömässighet in. Tidigare fanns skrivning om hållbara placeringar enbart i 
reglerna, men nu lyfts det upp till de av Kommunfullmäktige beslutade 
riktlinjerna (placeringsriktlinjer framgår i avsnitt 4 av riktlinjerna). 
 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och 
verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. 
– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 

 
Avsnitt 2 Finansiell samordning 
Riktlinjerna ges en mer generell skrivning kring mötesform för dialog och 
information för finansverksamheten. Utveckling av skrivningen sker i reglerna.  
 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten.  

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet 
ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå 
av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. 

 
Avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar 
Borås Stads hållning kring externt placerade medel behöver tydliggöras. 
Historiskt har Borås Stad placerat överskottslikviditet internt genom utlåning 
till de kommunala bolagen, men sedan några år tillbaka medför skattemässiga 
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ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 
externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om stadens hållning kring etiska och 
hållbara placeringar. Därför lyfts hela avsnittet om etik och hållbarhet över från 
Kommunstyrelsens regler till Kommunfullmäktiges riktlinjer. Befintlig lydelse 
bedöms efter gjord omvärldsbevakning fortsatt ligga i framkant och vara 
ändamålsenlig. Därför föreslås de inte ändras: 
 

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, 
och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s 
kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. 
ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, 
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och 
bekämpning av mutor. 
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från 
områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. 
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi. 

 
Därutöver behöver Borås Stads hållning till lång placeringshorisont (>5år) 
fastställas då detta inte tidigare gjorts. Genom föreslagen skrivning klargörs att 
Borås Stad inte själva ska placera på lång sikt, främst beroende på risken för 
årliga resultatsvängningar vid exempelvis aktieplaceringar. Genom föreslagen 
skrivning klargörs också Borås Stads hållning till pensionsmedelshantering: 
 

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att 
reducera lånebehovet i kommun- koncernen, dock med 
hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om 
det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
De bolag som är anslutna till kommunens 
koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet 
genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i 
kommunen ska hanteras i enlighet med regler för 
finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur medel 
ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås 
Stad placerar inte på lång sikt (>5 år), detta för att undvika 
risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel hanteras 
därför normalt genom återlån. Med återlån menas att 
pensionsmedlen fortsatt utgör en del av kommunens 
rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1157

Borås Stad 
  Sida 

4(14) 
 

 

ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 
externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om stadens hållning kring etiska och 
hållbara placeringar. Därför lyfts hela avsnittet om etik och hållbarhet över från 
Kommunstyrelsens regler till Kommunfullmäktiges riktlinjer. Befintlig lydelse 
bedöms efter gjord omvärldsbevakning fortsatt ligga i framkant och vara 
ändamålsenlig. Därför föreslås de inte ändras: 
 

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, 
och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s 
kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. 
ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, 
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och 
bekämpning av mutor. 
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från 
områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. 
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi. 

 
Därutöver behöver Borås Stads hållning till lång placeringshorisont (>5år) 
fastställas då detta inte tidigare gjorts. Genom föreslagen skrivning klargörs att 
Borås Stad inte själva ska placera på lång sikt, främst beroende på risken för 
årliga resultatsvängningar vid exempelvis aktieplaceringar. Genom föreslagen 
skrivning klargörs också Borås Stads hållning till pensionsmedelshantering: 
 

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att 
reducera lånebehovet i kommun- koncernen, dock med 
hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om 
det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
De bolag som är anslutna till kommunens 
koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet 
genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i 
kommunen ska hanteras i enlighet med regler för 
finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur medel 
ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås 
Stad placerar inte på lång sikt (>5 år), detta för att undvika 
risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel hanteras 
därför normalt genom återlån. Med återlån menas att 
pensionsmedlen fortsatt utgör en del av kommunens 
rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
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återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom 
försäkringsinlösen. 

 
En mindre ändring kring öppnande av bankkonton görs. Det kan finnas 
tillfällen då bolagen behöver öppna ett eget bankkonto, och det möjliggörs med 
skrivningen:  
 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 6 Utlåning och borgen 
Avsnittet får en i stora delar ny lydelse och delas upp i två underavsnitt för en 
ökad tydlighet; ett för intern utlåning och borgen till de kommunala bolagen, 
och ett för extern borgen. Avsnittet för den interna hanteringen kortas ner och 
tydliggörs istället i Kommunstyrelsens regler.  
 
Avseende externa åtaganden införs skrivning om att extern borgen alltid ska 
vara tidsatt, och inte generell. Detta för att ha en god kontroll över de 
åtaganden som kommunen ingår mot extern part, och för att ett åtagande inte 
ska vara ”evigt”. Kommunfullmäktige behöver med den nya skrivningen fatta 
nytt beslut efter åtta år om ett borgensåtagande ska löpa vidare.  
 
Kommunens åtagande gentemot Kommuninvest skrivs in. Åtagandet är av 
väsentlig art och bör lämpligen framgå i styrdokumentet. 
 

Borgen till externa parter 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. 

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna. 

 
   
Avsnitt 7.5 Derivatinstrument 
Inledande förklarande stycke utökas, för tydlighets skull, så att det även framgår 
att ett derivatinstrument hanterar prisrisker: 
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Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 
och ränterisker. 

Tillägg görs för att möjliggöra för ett bolag att göra egen derivattransaktion, 
exempelvis i samband med att Borås Energi och Miljö AB hanterar sina 
elprisrisker. Dock ska transaktionen göras i samråd med internbanken.  

Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, 
eller i samråd med internbanken. 

 

Avsnitt 7.7 Övriga risker 

Nytt avsnitt tillkommer för att tydliggöra att de bolag som har bolagsspecifik 
risk själva ansvarar för detta. Exempelvis ansvarar Borås Energi och Miljö AB 
för energirelaterade prisrisker. I sak sker ingen förändring, då detta ansvar sedan 
tidigare ansetts ingå i bolagens uppdrag enligt ägardirektiv.  

 

Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för 
sin respektive verksamhet och därtill bolagsspecifika risker, såsom 
externa miljö- och energirelaterade prisrisker för Borås Energi och 
Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende 
finansiell riskhantering; derivat ska ha sin matchning i 
underliggande post, en god förståelse för instrumentet förutsätts 
och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan. 

 

Avsnitt 8 Rapportering 

Rapportering till Kommunfullmäktige utökas till två gånger per år. Förutom i 
årsredovisningen ska rapportering av finansverksamheten ske vid 
delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med års- och delårsredovisning. 

 
 

3. Förslag på ändringar i Regler för 
finansverksamheten Borås Stad 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Avsnitt 1.1 Bakgrund 
Skrivning om bolagens räntebindningsstrategi tas bort, då den inte längre är 
aktuell.  
 

Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda 
bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med 
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat. 
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Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 
och ränterisker. 

Tillägg görs för att möjliggöra för ett bolag att göra egen derivattransaktion, 
exempelvis i samband med att Borås Energi och Miljö AB hanterar sina 
elprisrisker. Dock ska transaktionen göras i samråd med internbanken.  

Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, 
eller i samråd med internbanken. 

 

Avsnitt 7.7 Övriga risker 

Nytt avsnitt tillkommer för att tydliggöra att de bolag som har bolagsspecifik 
risk själva ansvarar för detta. Exempelvis ansvarar Borås Energi och Miljö AB 
för energirelaterade prisrisker. I sak sker ingen förändring, då detta ansvar sedan 
tidigare ansetts ingå i bolagens uppdrag enligt ägardirektiv.  

 

Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för 
sin respektive verksamhet och därtill bolagsspecifika risker, såsom 
externa miljö- och energirelaterade prisrisker för Borås Energi och 
Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende 
finansiell riskhantering; derivat ska ha sin matchning i 
underliggande post, en god förståelse för instrumentet förutsätts 
och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan. 

 

Avsnitt 8 Rapportering 

Rapportering till Kommunfullmäktige utökas till två gånger per år. Förutom i 
årsredovisningen ska rapportering av finansverksamheten ske vid 
delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med års- och delårsredovisning. 

 
 

3. Förslag på ändringar i Regler för 
finansverksamheten Borås Stad 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Avsnitt 1.1 Bakgrund 
Skrivning om bolagens räntebindningsstrategi tas bort, då den inte längre är 
aktuell.  
 

Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda 
bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med 
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat. 
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Avsnitt 1.3 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet hänvisas till riktlinjerna och motsvarande ändring som i riktlinjernas 
avsnitt 1.5 behöver därför göras: 

Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom 
kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 
 

Avsnitt 2 Organisation 

Några mindre ändringar i namn på enheter och funktioner görs. Bland annat 
ändras namn på internbanksråd till internbanksmöte, och en öppnare 
skrivning kring mötesformen föreslås. Fokus är att dialog med bolagen finns 
kring finansfrågor snarare än att forumet behöver vara just internbanksmötet.  

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten. Finanschefen ska tillse att minst fyra 
internbanksmöten med minnesanteckningar hålls per år. Alternativt 
forum kan vara VD-träffar eller dylikt. 
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. 
Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken  
och  ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag 
samt tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är 
sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas 
årligen.  

Funktionen för riskkontroll revideras, och den del som tidigare legat på extern 
part läggs internt. Avsikten är att skapa en tydlighet när riskkontrollfunktionen 
renodlas till en enhet; budgetenheten.  

En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. 
Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner 
överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken, samt kontrollera 
att regler och riskmandat efterlevs. Funktionen rapporterar direkt till 
ekonomichefen. Extern part kontrollerar regelbundet att regler och 
riskmandat efterlevs. 

 
Avsnitt 3.1 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i befintliga regler ansvaret för att besluta om hur större 
valutarisker i förvaltningarna ska hanteras. Skrivningen föreslås tas bort, och 
ansvaret läggs istället på internbanken. Valutarisker behöver hanteras snabbt 
vilket gör det olämpligt att Kommunstyrelsen ska fatta beslut. 

e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om 
motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller 
mer, enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande 
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I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 
inväntas.  
Därför ges Kommunstyrelsens ordförande mandat att fatta sådana beslut, för 
att sedan anmälas till Kommunstyrelsen. Ändringen består främst i att 
ordförande ges mandatet istället för Kommunstyrelsens presidium. Detta 
bedöms lämpligt dels ur tidsaspekten, då de fall som kan bli aktuella torde ha 
akut karaktär, men även eftersom presidiet inte har något formellt 
beslutsmandat i övrigt inom Borås Stad.   
 

Kommunstyrelsens presidium ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar i följande fall där inte 
Kommunstyrelsens beslut kan inväntas: 

a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna 
b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska 

hanteras  
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att 

a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för 
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera 
detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen 

b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för 
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras. 

 
Avsnitt 3.3 Ansvarsfördelning Internbanken 

Till följd av att Kommunstyrelsen inte längre föreslås ha ansvar för 
valutariskhanteringen (ändring i avsnitt 3.1) läggs ansvaret över på internbanken 
och finanschefens ansvar: 

Finanschefen ansvarar för att: 
n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras, 
enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.4 Ansvarsfördelning Chefen för Redovisningsservice 
Redovisningsservice på Servicekontoret utgör betalningsadministration för 
finansverksamheten. Chefen för Redovisningsservice föreslås vid avvikelse 
rapportera till kommunens ekonomichef istället för överordnad chef på 
Servicekontoret, vilket är en naturlig rapportväg då ekonomichefen är såväl chef 
över finanschefen som Stadsledningskansliets beställare av redovisningen. 
 

omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten 
och andra felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef 
chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/ verkstad. 
 

Avsnitt 4 Likviditetshantering  
I avsnittet 4 Likviditetshantering görs ett antal följdändringar föranledda av de 
ändringar som görs i motsvarande avsnitt i riktlinjerna, såsom flytt av etik- och 
hållbarhetsavsnittet, samt specificering av placeringshorisont i kort (<1 år), 
medellångt (1-5 år) och långt (> 5 år) perspektiv. Därutöver görs några mindre 
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I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 
inväntas.  
Därför ges Kommunstyrelsens ordförande mandat att fatta sådana beslut, för 
att sedan anmälas till Kommunstyrelsen. Ändringen består främst i att 
ordförande ges mandatet istället för Kommunstyrelsens presidium. Detta 
bedöms lämpligt dels ur tidsaspekten, då de fall som kan bli aktuella torde ha 
akut karaktär, men även eftersom presidiet inte har något formellt 
beslutsmandat i övrigt inom Borås Stad.   
 

Kommunstyrelsens presidium ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar i följande fall där inte 
Kommunstyrelsens beslut kan inväntas: 

a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna 
b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska 

hanteras  
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att 

a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för 
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera 
detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen 

b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för 
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras. 

 
Avsnitt 3.3 Ansvarsfördelning Internbanken 

Till följd av att Kommunstyrelsen inte längre föreslås ha ansvar för 
valutariskhanteringen (ändring i avsnitt 3.1) läggs ansvaret över på internbanken 
och finanschefens ansvar: 

Finanschefen ansvarar för att: 
n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras, 
enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.4 Ansvarsfördelning Chefen för Redovisningsservice 
Redovisningsservice på Servicekontoret utgör betalningsadministration för 
finansverksamheten. Chefen för Redovisningsservice föreslås vid avvikelse 
rapportera till kommunens ekonomichef istället för överordnad chef på 
Servicekontoret, vilket är en naturlig rapportväg då ekonomichefen är såväl chef 
över finanschefen som Stadsledningskansliets beställare av redovisningen. 
 

omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten 
och andra felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef 
chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/ verkstad. 
 

Avsnitt 4 Likviditetshantering  
I avsnittet 4 Likviditetshantering görs ett antal följdändringar föranledda av de 
ändringar som görs i motsvarande avsnitt i riktlinjerna, såsom flytt av etik- och 
hållbarhetsavsnittet, samt specificering av placeringshorisont i kort (<1 år), 
medellångt (1-5 år) och långt (> 5 år) perspektiv. Därutöver görs några mindre 
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justeringar genom att några lydelser stryks då de inte längre anses vara lämpliga 
att kvarstå. Inga ändringar görs avseende tillåtna instrument. Det sker heller 
ingen ändring i riskhänseende; alla placeringar sker i räntepapper med hög 
kreditvärdighet. Nedan framgår de ändringar som gjorts i avsnitt 4.  
 
Avsnitt 4.2 Likviditetsplanering 

Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år)  
medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning 
och placering av likvida medel. 

 
Avsnitt 4.3 Koncernkonto 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet 

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för 
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till 
bolagens möjligheter till ränteavdrag. 
Följande regler gäller för intern placering av kommunens 
överskottslikviditet. 

a) all placering ska ske med rörlig räntebas 
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar 
(matchnings- principen) 

c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor 
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas 

och likställas med extern upplåning. 
 
Avsnitt 4.6 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont under 1 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för 
att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att 
matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt 
reglerna nedan. 

 
Avsnitt 4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år 

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige 
fastställda ramar, placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.8 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont över 1-5 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för 
att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att 
matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt 
reglerna nedan. 
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Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 

Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 
år får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, 
placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 
Avsnittet helt borttaget och överflyttat till riktlinjerna. 
 
Avsnitt 7 Utlåning och borgen till externa parter 
Riktlinjernas tydliggörande av åtagande mot extern part gör att reglernas 
skrivningar kan kortas ner. Rubriken ändras genom borttag av ”Utlåning”. 
Därutöver tas alla underavsnitt 7.1-7.3 bort och ersätts med en enda 
sammanhållen text direkt under avsnitt 7: 

Avsnitt 7.1 Allmänt 

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om 
det kan anses vara av allmänt intresse. 
För extern utlåning och borgen till externa bolag och organisationer beslutar 
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.  

 
Avsnitt 7.2 Regler 

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning. 
a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, 

alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren. 
 

Avsnitt 7.3 Internbankens avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på 
denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
årligen. 
 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens 
storlek omprövas vid varje omsättning av underliggande banklån. 

 
Avsnitt 8.2 Regler (finansieringsrisk) 
För att begränsa finansieringsrisken finns angivna regler. Gränsen för att ett 
kreditlöfte ska få medräknas som likviditetsreserv höjs från 3 till 12 månader 
för att harmonisera med övriga riskmandat kring hantering av kort 
kapitalbindning.  
Skrivning om att upplåningen inte ska ske till mer än 50 % hos enskild 
kreditgivare /finansieringsform tas bort. Med nuvarande utveckling mot stor 
del av upplåningen hos antingen Kommuninvest eller via obligationsprogram 
innebär skrivningen en begränsning som inte bedöms motiverad ur ett 
riskperspektiv.    
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Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 

Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 
år får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, 
placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 
Avsnittet helt borttaget och överflyttat till riktlinjerna. 
 
Avsnitt 7 Utlåning och borgen till externa parter 
Riktlinjernas tydliggörande av åtagande mot extern part gör att reglernas 
skrivningar kan kortas ner. Rubriken ändras genom borttag av ”Utlåning”. 
Därutöver tas alla underavsnitt 7.1-7.3 bort och ersätts med en enda 
sammanhållen text direkt under avsnitt 7: 

Avsnitt 7.1 Allmänt 

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om 
det kan anses vara av allmänt intresse. 
För extern utlåning och borgen till externa bolag och organisationer beslutar 
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.  

 
Avsnitt 7.2 Regler 

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning. 
a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, 

alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren. 
 

Avsnitt 7.3 Internbankens avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på 
denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
årligen. 
 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens 
storlek omprövas vid varje omsättning av underliggande banklån. 

 
Avsnitt 8.2 Regler (finansieringsrisk) 
För att begränsa finansieringsrisken finns angivna regler. Gränsen för att ett 
kreditlöfte ska få medräknas som likviditetsreserv höjs från 3 till 12 månader 
för att harmonisera med övriga riskmandat kring hantering av kort 
kapitalbindning.  
Skrivning om att upplåningen inte ska ske till mer än 50 % hos enskild 
kreditgivare /finansieringsform tas bort. Med nuvarande utveckling mot stor 
del av upplåningen hos antingen Kommuninvest eller via obligationsprogram 
innebär skrivningen en begränsning som inte bedöms motiverad ur ett 
riskperspektiv.    
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Förenkling av undantagsregel vid reversutlåning görs. Nuvarande skrivning 
bedöms onödig. 
Följande ändringar görs: 

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas. 
b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha 

en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3  12   
månader 

e)  om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym 
beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva 
att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i 
genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma 
kreditgivare/ upplåningsform 

f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och 
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag 
medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en 
löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock 
inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor. 

 

Avsnitt 10 Regler (Derivatinstrument) 
 
Reglerna för tillåtna derivatinstrument tydliggörs och snävas in, för att inte 
möjliggöra oönskade instrument samt i enlighet med Stadsrevisionens 
synpunkt. Därutöver görs en viss förenkling kring regeln för den 
konsekvensanalys som ska göras vid en derivattransaktion, för att anpassas till 
en rimlig och bedömd lämplig analysnivå. Slutligen justeras så att riskmandatet 
för motpartsrisk enbart mäts mot aktuellt marknadsvärde. Nominellt 
riskmandat bedöms inte ändamålsenligt.  
 
Följande justeringar görs: 

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker. 
 
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, 
FRA-kontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa 
instrument för att hantera följande derivatinstrument för att hantera 
ränte- och valutarisker: 

 Terminer 
 FRA-kontrakt 
 Raka ränteswappar 
 Köpoptioner 
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska 

alltid göras före affärs- avslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny 
typ av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets 
påverkan på förfallostrukturens räntebindning 

g) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade 
riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1. 

 
Avsnitt 10.5 Administration av interna derivat 

Regleringen av administrationen av interna derivat kan förenklas till följd av att 
inga nya interna derivat ingås sedan internbanken övertog räntebindningsansvaret 
från bolagen 2017. I samband därmed har ändring gjorts av ränteprissättningen 
vilket inte längre ger något behov av att styra förfallodagar på derivat till de så 
kallade IMM-dagarna. 
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Följande justering görs: 
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med 
kommunen som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska 
som huvudprincip derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på 
IMM- dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september och 
december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och 
underlag för debitering skickas kvartalsvis. 

 
Avsnitt 11.2 Regler (Valutarisker) 
I reglernas avsnitt 3.1 görs ändring kring Kommunstyrelsens roll avseende 
valutarisker. I avsnitt 11.2 gör därför följande följdändring: 

a) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i 
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 
miljon kronor eller mer 

 
Avsnitt 12.2 Regler (Operativa risker) 
Tillägg görs för att stärka den interna kontrollen av finansverksamheten, bland 
annat efter synpunkt från Stadsrevisionen. Genom skrivningen tydliggörs att 
annan part än finansenheten kontinuerligt ska kontrollera att 
finansverksamheten håller sig inom uppsatta mål och riskmandat.  
Följande tillägg görs i avsnittet: 

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska 
utföras av annan än finansenheten. 

 
Avsnitt 13 Månadsrapportering 
Följande, mindre, justeringar föreslås kring månadsrapporteringen: 

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast 
den 7:e bankdagen i varje månad skyndsamt. 

Ändringen görs för att bättre kunna förhålla sig till nya 
inlämningstidpunkterna avseende ärendehanteringen till Kommunstyrelsen. 

 
Avsnitt 13.4 Rapportering från internbanken till interbanksrådmöte 
Förenklad skrivning görs samt ändring från ”råd” till ”möte”: 

Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör 
finanschefen för internbankens verksamhet på internbanksmöte 
Internbanken ska rapportera verksamheten till 
internbanksmötetrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste 
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning 
av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för 
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksmötetrådet även 
rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt 
internbankens prissättning. 

 
Riskmandat enligt bilaga 1: 
Internbanken har tillsammans med extern finansiell rådgivare gjort en förnyad 
analys över lämpligt intervall kring kapital- och räntebindning. Riskmandatet 
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Följande justering görs: 
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med 
kommunen som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska 
som huvudprincip derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på 
IMM- dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september och 
december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och 
underlag för debitering skickas kvartalsvis. 

 
Avsnitt 11.2 Regler (Valutarisker) 
I reglernas avsnitt 3.1 görs ändring kring Kommunstyrelsens roll avseende 
valutarisker. I avsnitt 11.2 gör därför följande följdändring: 

a) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i 
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 
miljon kronor eller mer 

 
Avsnitt 12.2 Regler (Operativa risker) 
Tillägg görs för att stärka den interna kontrollen av finansverksamheten, bland 
annat efter synpunkt från Stadsrevisionen. Genom skrivningen tydliggörs att 
annan part än finansenheten kontinuerligt ska kontrollera att 
finansverksamheten håller sig inom uppsatta mål och riskmandat.  
Följande tillägg görs i avsnittet: 

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska 
utföras av annan än finansenheten. 

 
Avsnitt 13 Månadsrapportering 
Följande, mindre, justeringar föreslås kring månadsrapporteringen: 

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast 
den 7:e bankdagen i varje månad skyndsamt. 

Ändringen görs för att bättre kunna förhålla sig till nya 
inlämningstidpunkterna avseende ärendehanteringen till Kommunstyrelsen. 

 
Avsnitt 13.4 Rapportering från internbanken till interbanksrådmöte 
Förenklad skrivning görs samt ändring från ”råd” till ”möte”: 

Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör 
finanschefen för internbankens verksamhet på internbanksmöte 
Internbanken ska rapportera verksamheten till 
internbanksmötetrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste 
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning 
av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för 
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksmötetrådet även 
rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt 
internbankens prissättning. 

 
Riskmandat enligt bilaga 1: 
Internbanken har tillsammans med extern finansiell rådgivare gjort en förnyad 
analys över lämpligt intervall kring kapital- och räntebindning. Riskmandatet 
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för såväl kapitalbindning som räntebindning ändras genom att tillåtet intervall 
snävas in från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år. Eftersträvad nivå kvarstår på 2,5 år. 
Intervallet bedöms ha varit onödigt stort, och med föreslagen förändring nås 
en naturlig möjlig spridning med +/- 1,0 %-enhet jämfört med eftersträvad 
målnivå.  
 
Riskmandatet för motpartsrisker ändras då det befintliga kan upplevas 
svårförstått, samt att kravet på kreditvärdighet höjs. Föreslaget riskmandat är 
satt utifrån marknadsvärdebaserade gränser då detta bedöms mest 
ändamålsenligt som riskmått. Dessutom höjs kreditvärderingskravet så att 
lägsta tillåtna rating för motpart vid derivathandel är A- jämfört med BBB i 
befintlig skrivning: 

Riskmandat för motpartsrisker derivat 
Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där 
kommunen upprättat ramavtal samt att motparten har en kreditrating 
om minst A- enligt S&P Global ratings. Om marknadsförändringar 
skapar en fordran på enskild motpart överstigande: 

AAA: 250 mnkr, 

AA-: 150 mnkr, 

A-: 100 mnkr, 

Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte 
uppfylls, får inga fler transaktioner ingås med den motparten, 
undantaget affärer som låser eller begränsar motpartsrisken.  

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer 
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras. Om 
kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget 
därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan 
ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade 
positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast 
kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med ett förslag 
till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska 
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, 
kostnader och risker. 

Kreditexponering i 
derivatinstrument     
Limiter per motpart i mkr     
        

Ratin
g 

Max 
marknadsvärd

e 
Fakto

r 
Nominell
t belopp 

AAA 250 0,25 5 000 
AA- 150 0,5 3 000 
A- 100 1 2 000 
BBB- 50 2 1 000 
Total 
max 300     
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Rapportstruktur enligt bilaga 2: 
Mindre uppdatering/justering av rapportstrukturen görs. Noterbar förändring 
är att Kommunfullmäktige framöver får rapportering två gånger per år istället 
för en gång. Den utökade rapporteringen sker i enlighet med Stadsrevisionens 
förslag:  

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken 
månatligen, vilken ska distribueras skyndsamt normalt inom 7 
arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för 
Kommunfullmäktige i april/maj följande år, och delårsrapport i 
okt/nov innevarande år. 

   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
2. Beslutsförslag, 2019-05-20 
3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern 
4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad   

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Rapportstruktur enligt bilaga 2: 
Mindre uppdatering/justering av rapportstrukturen görs. Noterbar förändring 
är att Kommunfullmäktige framöver får rapportering två gånger per år istället 
för en gång. Den utökade rapporteringen sker i enlighet med Stadsrevisionens 
förslag:  

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken 
månatligen, vilken ska distribueras skyndsamt normalt inom 7 
arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för 
Kommunfullmäktige i april/maj följande år, och delårsrapport i 
okt/nov innevarande år. 

   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
2. Beslutsförslag, 2019-05-20 
3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern 
4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad   

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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regler – absoluta gränser och ska-krav
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2014, 16 maj 2016, 30 januari 2017 och 20 maj 2019
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för alla nämnder och internbanken
 Dokumentet gäller till och med: 2022 

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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Regler för  
finans verk samheten
1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås 
kommunkoncern. Riktlinjerna för finansverksamheten omfattar Borås Stad med 
majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt separat beslut i Kommunfullmäktige, 
i fortsättningen kallat kommunkoncernen.

Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler 
för finansverksamheten för Borås Stad. 

Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler för förvaltning av kommunens 
stiftelser.

1.2 Syfte med reglerna för finans- verksamheten
Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
• hur kommunens finansiella risker ska hanteras

• mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet

• ansvarsfördelning

• hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.

1.3 Mål med finansverksamheten
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för finansverksamheten 
i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att
• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
• effektivt

• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma.

• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till
kostnaden för att minska eller eliminera risker

• på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma riktning som
Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.

• med hög kompetens.
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1.4 Uppdatering av regler för finansverksamheten
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera reglerna för finans-
verksamheten.

2. ORGANISATION

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverk-

samheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad.

2. En funktion för betalningsadministration, placerad i avdelningen
Redovisningsservice, i Servicekontoret. Funktionen utgör del av back office för
betalningsadministration av finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt
till chefen för Redovisningsservice.

3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säker-
ställa att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsun-
derlag från internbanken, samt kontrollera att regler och riskmandat efterlevs.
Funktionen rapporterar direkt till ekonomichefen.

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för finansverksamheten. 
Finanschefen ska tillse att minst fyra internbanksmöten med minnesanteckningar hålls 
per år. Alternativt forum kan vara VD-träffar eller dylikt.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Stadsledningskansliet

Kommunchef

Ekonomistyrning

Finansenhet
(intern bank)

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Internbanksmöte

Bolag ej ingående i Borås 
Stadshus AB

Servicenämnden

Servicekontoret

Redovisningsservice
(betalningsadministration)

Budgetenhet
(funktion för riskkontroll)
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3 ANSVARSFÖRDELNING
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för finans-
verksamheten som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer 
krav på korta handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. 
Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen 
beslutad delegationsordning.

Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.

3.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a) godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken

b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4

c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8

d) besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9

e) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporte-
ringen

3.2 Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar i följande fall där inte Kommunstyrelsens beslut 
kan inväntas:
a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna

b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras

3.3 Internbanken
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten 
på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.

Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning

b) räntebindning görs enligt dessa regler

c) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna
för finansverksamheten

d) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommun-
koncernen erforderliga finansiella transaktioner

e) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda
bolag

f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker

g) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt
säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll

h) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning

i) upprätta rapporteringsstruktur som biläggs i bilaga 2

j) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner

k) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster

l) sammankalla och leda internbanksmötet

m) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara
till nytta för kommunkoncernen
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n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras,
enligt kapitel 11

o) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning

p) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda
medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt.

q) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för
verksamheten

3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner

b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef.

3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen, själva eller genom extern part, ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med

beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för
normportfölj och riskmandat (bilaga 1)

b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.

4. LIKVIDITETSHANTERING
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av 
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering 
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i 
kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner 
och god likviditetsplanering.

 4.2 Likviditetsplanering

Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och 
förvaltningarna rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken. 
Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på 
kort (1 dag – 12 mån) och medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om 
upplåning och placering av likvida medel.

4.3 Koncernkonto
I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflöden. 
Bank- och valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med internbankens 
godkännande.
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4.4 Likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens 
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, 
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften 
och framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek 
specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.

4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet
Följande regler gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i

förhållande till kommunens framtida betalningar (matchnings- principen)

b) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor

4.6 Extern placering av överskotts- likviditet med placeringshorisont 
under 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet  
får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont

som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)

b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maxi-
mal löptid om 12 månader

c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50 procent
av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en
enskild motpart.

4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år
Överskottslikviditet får placeras i följande instrument.
a) kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen lägst A-1 (S&P)

eller P-1 (Moody’s);

b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K- 1-rating (S&P);

c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, svenska kom-
muner och landsting samt av svenska kommuner och landsting helägda bolag.

d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.

e) Korta räntefonder (genomsnittlig räntebindning max 1 år) registrerade hos 
Finansinspektionen bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet 
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga 
placeringsbegränsningar/ placeringsregler.

4.8 Extern placering av överskotts- likviditet med  
placeringshorisont 1-5 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen) .

b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en 
genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse på +/- 1 år och en maximal 
löptid på 5 år.

c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 10% av 
samtliga placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till 
50 miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.
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4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont 1-5 år
Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får placeras i följande 
instrument.
a) obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens

helägda bolag samt obligationer garanterade av svenska staten;

b) obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda
bolag;

c) Obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA- (S&P) eller A1
(Moodys)

d) Långa räntefonder (genomsnittlig räntebindning över 1 år) registrerade hos
Finansinspektionen bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvär-
dighet och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments
övriga placeringsbegränsningar/placeringsregler

5. UPPLÅNING
5.1 Allmänt
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige 
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla former av 
finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i Borås Stads namn. 
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för koncernen förmånliga 
alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt 
godkännas av Kommunstyrelsen.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All finansiell leasing i 
kommunen beslutas av Kommunstyrelsen.

Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.

5.2 Regler
Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög

kvalitet på lånedokumentation och enkel administration

b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommun-
koncernen ska inte förekomma

c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning

d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas

e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger
100 miljoner kronor

Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
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5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev

b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller utländsk bank

c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution
eller placerare.

Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram 
och obligationsprogram.

6. UTLÅNING OCH BORGEN TILL MAJORITETS-
ÄGDA BOLAG
6.1 Allmänt
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.

6.2 Regler
Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra

hand genom att gå i borgen för upplåningen

b) all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas

c) all utlåning och borgen ska vara beloppsbegränsad

d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna

e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3.

f) borgen får inte vara generell

g) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finans-
chefen innan borgen tecknas

h) all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med
underliggande kreditavtal ska arkiveras

i) vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt
6.3 belasta borgenstagaren.

6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor 
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med 
privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor 
bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som 
är resultatet av nedanstående två delar.
1. Internbankens självkostnad för upplåning
2. En bedömd marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnad i kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter jämfört med kommunen. 
Internbankens ska vid bedömningen ta hjälp av en extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens 
självkostnadspris.
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Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels 
för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig 
konkurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till 
internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.

6.4 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag 
och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom att kvartalets 
räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt 
6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.

7. BORGEN TILL EXTERNA PARTER
Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av Kommunfullmäktige och kan 
endast ske om det anses vara av allmänt intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara 
tidsatt till maximalt åtta år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift 
fattas av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
vid varje omsättning av underliggande banklån.

8. FINANSIERINGSRISK
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller 
endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan 
säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps 
likviditetskriterier beaktas.

8.2 Regler
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv bestående av lånelöften

och tillgänglig likviditet motsvarande minst 100 procent av de närmsta 12 måna-
ders kapitalförfall

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad
räntemarginal och en återstående löptid om minst 12  månader

c) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens
kapitalbindning och räntebindning (bilaga 1)

d) internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen fördelad
på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare

e) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlånings-
villkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av
belopp under 25 miljoner  kronor.
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9. RÄNTERISKER
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och 
snabba genomslag i finansnettot.

Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat, 
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.

Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto 
inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.

9.2 Regler
Kommunen ansvarar för och beslutar om koncernens räntebindning. Det ska finnas 
en tydligt definierad strategi för räntebindningen som tillsammans med metoder för 
uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. 
Strategin ska biläggas dessa regler i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd 
förfallostruktur för räntebindningen.

10. DERIVATINSTRUMENT
10.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument 
i marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har 
god förståelse för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har 
administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.

10.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan fullfölja 
de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida externa 
motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen 
ska avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang med motparten.

För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till 
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.

10.3 Regler
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i under-

liggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexpone-
ringar

b) kommunen får använda följande derivatinstrument för att hantera ränte- och
valutarisker:

• Terminer

• FRA-kontrakt

• Raka ränteswappar

• Köpoptioner
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c) riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras
före affärs- avslut.

d) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärde-
ras kvartalsvis i månadsrapporteringen

e) alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan par-
terna

f) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med
minst 4 externa motparter

g) internbanken ska upprätta marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa mot-
partsrisker som biläggs i bilaga 1.

10.4 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och utan 
påslag.

10.5 Administration av interna derivat
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kom-
munen som motpart till bankerna. 

11. VALUTARISKER
11.1 Valutarisk
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett 
tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade 
kostnader till följd av valutakursförändringar.

Valutakursrisker  kan  uppstå  inom  verksamheten. I  finansverksamheten  
uppkommer  valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I 
förvaltningarna uppkommer valutarisker om kommunen upphandlar varor eller 
tjänster i utländsk valuta eller får bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i 
förvaltningarnas verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.

Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 
kronor eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.

11.2 Regler
Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument

b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras om motvärdet på expone-
ringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer

c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på expone-

ringen som bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar 

förvaltningenefter samråd med internbanken hur valutarisken ska hanteras.
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12. OPERATIVA RISKER
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa 
riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar 
och arbetsinstruktioner.

Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.

En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna 
samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i finanssystemet, 
vilket säkerställer att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och 
godkänner den.

Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel 
i processer, system eller bristande kontroll.

12.2 Regler
Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestord-

ning eller andra delegeringar

b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktions- tillfället kompletteras med en
handelsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen

c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra
eller på annat sätt registreras i redovisningen

d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser

e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska
löpande och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart
utredas och klaras upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska utföras av
annan än finansenheten.

13. RAPPORTERING
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att 
vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella riktlinjer 
och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering 
som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.

13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är 
omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser 
och incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att besluta 
om tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta 
om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
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13.2 Månadsrapportering
Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt 
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som 
är specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten. Rapporteringen 
ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa för all 
upplåning, utlåning och placeringar i kommunen. För de positioner där 
marknadsvärdet avviker från bokfört värde ska även detta visas. 

Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2.

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen skyndsamt.

13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken
Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information som 
behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken ska löpande 
begära in rapportering för likviditetsplanering och planering av kommunkoncernens 
kapitalförsörjning.

13.4 Rapportering från internbanken till internbanksmöte
Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör finanschefen för internbankens 
verksamhet på internbanksmöte.

13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen
Bolagen ska få likvärdig månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2. Övrig 
rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur 
i bilaga 2.
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Riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning
Internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska eftersträva en genomsnittlig 
kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 3,5 år. Dock ska alltid 
minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall täckas av kreditlöften och tillgänglig 
likviditet

Räntebindningsstrategi för upplåning
Internbankens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 3,5 år. Vid eventuell avvikelse från 
Kommunfullmäktiges huvudprincip om maximalt 50 procent räntebindningsförfall inom 
12 månader, ska finanschefen i finansrapporten till Kommunstyrelsen anmäla avvikelsen 
samt informera om åtgärd.

Riskmandat för motpartsrisker derivat
Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där kommunen upprättat ramavtal 
samt att motparten har en kreditrating om minst A- enligt S&P Global ratings. Om 
marknadsförändringar skapar en fordran på enskild motpart överstigande:

AAA: 250 mnkr,

AA-: 150 mnkr,

A-: 100 mnkr,
Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte uppfylls, får inga 
fler transaktioner ingås med den motparten, undantaget affärer som låser eller begränsar 
motpartsrisken. 

Bilaga 1
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Bilaga 2

Rapportstruktur

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, vilken 
ska distribueras skyndsamt. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige i 
april/maj följande år, och delårsrapport i okt/nov innevarande år.

Rapport Innehåll Mottagare

Finansrapport Likviditetssituation Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning Revisionschef

Internbankens snittränta och 
prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys

Marknadsvärde av utestående 
derivat

Portföljdata/nyckeltal

Engagemangsrapport Utestående skuld/fordran Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat

Upplupen ränta

Årsredovisning
Internbankens års- & 
delårsverksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 december 2005, reviderad 26 maj 2011, 20 november 2014, 23 februari 
2017 och xx 2019 
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för nämnderna, bolagen och internbanken
 Dokumentet gäller till och med 2022

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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Riktlinjer för 
finansverksamheten
Borås kommunkoncern

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunens övergripande finansiella strategi är att eftersträva en effektiv kapitalanvänd- 
ning och en effektiv kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav på säkerhet 
och sundhet i det finansiella arbetet optimalt styra betalningsströmmarna för att minimera 
behovet av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med främmande kapital. 
Kommunkoncernens övergripande finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning 
behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar enbart finansverksamheten.

Investeringar som till följd av sin storlek anses extraordinära kan efter beslut i 
Kommunfullmäktige hanteras på annat sätt än vad som anges i dessa riktlinjer.
 
1.2 Övergångsregler
Befintliga räntederivat mellan Borås Stad och bolagen löper på till förfall.

1.3 Omfattning
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom hela kommunens 
verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt beslut 
i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, place- 
ringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen 
för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler för förvaltning 
av kommunens stiftelser.

Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens 
finansiella regler för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkon- 
cern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.

1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från Kommunfullmäktige som anger 
övergripande mål, organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för finansverksamheten 
inom kommunkoncernen.
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 december 2005, reviderad 26 maj 2011, 20 november 2014, 23 februari 
2017 och xx 2019 
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för nämnderna, bolagen och internbanken
 Dokumentet gäller till och med 2022

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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Riktlinjer för 
finansverksamheten
Borås kommunkoncern

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunens övergripande finansiella strategi är att eftersträva en effektiv kapitalanvänd- 
ning och en effektiv kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav på säkerhet 
och sundhet i det finansiella arbetet optimalt styra betalningsströmmarna för att minimera 
behovet av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med främmande kapital. 
Kommunkoncernens övergripande finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning 
behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar enbart finansverksamheten.

Investeringar som till följd av sin storlek anses extraordinära kan efter beslut i 
Kommunfullmäktige hanteras på annat sätt än vad som anges i dessa riktlinjer.
 
1.2 Övergångsregler
Befintliga räntederivat mellan Borås Stad och bolagen löper på till förfall.

1.3 Omfattning
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom hela kommunens 
verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt beslut 
i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, place- 
ringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen 
för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler för förvaltning 
av kommunens stiftelser.

Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens 
finansiella regler för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkon- 
cern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.

1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från Kommunfullmäktige som anger 
övergripande mål, organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för finansverksamheten 
inom kommunkoncernen.
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1.5 Mål med finansverksamheten
Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka 
till en god ekonomisk hushållning genom att

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, 
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas

• effektivt

• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och 
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska 
inte förekomma.

• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till 
kostnaden för att minska eller eliminera risker

• på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma riktning som 
Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet.

• med hög kompetens.

2. Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag 
är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, räntebindning, tillgodose 
kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt 
verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för finansverksamheten. 

Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. 
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen 
förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av 
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.

Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor 
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med 
privata aktörer. 

Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå i 
deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell 
kompetens, god service och hög tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen 
i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.

Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet. 
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv 
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder 
och bolag information som behövs för deras verksamhet.
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3. Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.

Kommunfullmäktiges ansvar är att
• besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen

• besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser

• besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning

• besluta om en ram för kommunens egen upplåning

• besluta om kommunens borgen för externa parter

• följa finansverksamheten genom kommunens års- och delårsredovisning.

Kommunstyrelsens ansvar är att
• säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning

• hantera kommunkoncernens räntebindning

• årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning   
till och borgen för respektive bolag

• besluta om finansiella regler för Borås Stad

• besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till  
majoritetsägda bolag

• besluta om delegationsordning för finansverksamheten i kommunen

• besluta om publika låneprogram

• besluta om finansiell leasing i kommunen

• godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som  
normalt ska ske via internbanken

• fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella 
regler samt föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för  
finansverksamheten vid behov

• löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.

Nämnderna ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell  
samordning inom kommunkoncernen.

Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell  
samordning inom kommunkoncernen

• hantera finansiella risker i samråd med internbanken.
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1.5 Mål med finansverksamheten
Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka 
till en god ekonomisk hushållning genom att

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, 
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas

• effektivt

• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och 
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska 
inte förekomma.

• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till 
kostnaden för att minska eller eliminera risker

• på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma riktning som 
Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet.

• med hög kompetens.

2. Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag 
är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, räntebindning, tillgodose 
kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt 
verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för finansverksamheten. 

Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. 
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen 
förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av 
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.

Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor 
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med 
privata aktörer. 

Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå i 
deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell 
kompetens, god service och hög tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen 
i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.

Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet. 
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv 
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder 
och bolag information som behövs för deras verksamhet.
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3. Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.

Kommunfullmäktiges ansvar är att
• besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen

• besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser

• besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning

• besluta om en ram för kommunens egen upplåning

• besluta om kommunens borgen för externa parter

• följa finansverksamheten genom kommunens års- och delårsredovisning.

Kommunstyrelsens ansvar är att
• säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning

• hantera kommunkoncernens räntebindning

• årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning   
till och borgen för respektive bolag

• besluta om finansiella regler för Borås Stad

• besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till  
majoritetsägda bolag

• besluta om delegationsordning för finansverksamheten i kommunen

• besluta om publika låneprogram

• besluta om finansiell leasing i kommunen

• godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som  
normalt ska ske via internbanken

• fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella 
regler samt föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för  
finansverksamheten vid behov

• löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.

Nämnderna ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell  
samordning inom kommunkoncernen.

Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell  
samordning inom kommunkoncernen

• hantera finansiella risker i samråd med internbanken.
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4. Likviditetshantering och placeringar
Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken. Kom- 
munkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med internbankens godkännande. 
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej 
majoritetsägda bolag och organisationer kan anslutas efter ansökan.

Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god 
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att 
optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens 
likviditetsplanering på både kort och lång sikt.

De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all 
överskottslikviditet genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska hanteras i enlighet med regler för finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur 
medel ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås Stad placerar inte på 
lång sikt (>5 år), detta för att undvika risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel 
hanteras därför normalt genom återlån. Med återlån menas att pensionsmedlen fortsatt 
utgör en del av kommunens rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom försäkringsinlösen.

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet.

Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner 
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga 
rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot 
diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, 
vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, 
spel, pornografi eller tobak eller som har verksamhet med syfte att prospektera, 
exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

5. Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige 
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva 
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid 
egen finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet 
sparsamt, och all leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen. Finansiell leasing 
i bolagen kan ske, dock först efter samråd med internbanken.

Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering 
avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda 
likviditetsreserver.
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En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens 
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel 
och/eller genom avtalade kreditlöften.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för upplåning och 
likviditetsreserver.

6. Utlåning och borgen
6.1 Utlåning till majoritetsägda bolag
Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens 
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.

De majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av 
ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig kapitalförsörjning, 
som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på 
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. 

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning, borgen 
samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning och borgen.

6.2 Borgen till externa parter
Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av Kommunfullmäktige och kan 
endast ske om det anses vara av allmänt intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara 
tidsatt till maximalt åtta år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift 
fattas av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken.

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått solidarisk borgen för 
Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna.

7. Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, 
dels i form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt 
angiven strategi och riktlinjer.

Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.

7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast 
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och 
tillgänglig likviditet. 
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4. Likviditetshantering och placeringar
Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken. Kom- 
munkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med internbankens godkännande. 
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej 
majoritetsägda bolag och organisationer kan anslutas efter ansökan.

Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god 
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att 
optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens 
likviditetsplanering på både kort och lång sikt.

De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all 
överskottslikviditet genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska hanteras i enlighet med regler för finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur 
medel ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås Stad placerar inte på 
lång sikt (>5 år), detta för att undvika risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel 
hanteras därför normalt genom återlån. Med återlån menas att pensionsmedlen fortsatt 
utgör en del av kommunens rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom försäkringsinlösen.

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet.

Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner 
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga 
rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot 
diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, 
vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, 
spel, pornografi eller tobak eller som har verksamhet med syfte att prospektera, 
exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

5. Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige 
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva 
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid 
egen finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet 
sparsamt, och all leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen. Finansiell leasing 
i bolagen kan ske, dock först efter samråd med internbanken.

Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering 
avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda 
likviditetsreserver.
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En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens 
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel 
och/eller genom avtalade kreditlöften.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för upplåning och 
likviditetsreserver.

6. Utlåning och borgen
6.1 Utlåning till majoritetsägda bolag
Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens 
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.

De majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av 
ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig kapitalförsörjning, 
som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på 
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. 

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning, borgen 
samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning och borgen.

6.2 Borgen till externa parter
Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av Kommunfullmäktige och kan 
endast ske om det anses vara av allmänt intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara 
tidsatt till maximalt åtta år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift 
fattas av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken.

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått solidarisk borgen för 
Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna.

7. Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, 
dels i form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt 
angiven strategi och riktlinjer.

Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.

7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast 
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och 
tillgänglig likviditet. 
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7.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt.

För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, 
maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Kommunstyrelsen 
ska i reglerna för finansverksamheten utforma räntebindningsstrategi med riskmandat.

7.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som 
avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög 
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna 
sprids på flera motparter.

7.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 
valutakursförändringar.

I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk 
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.

Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker som
uppkommer i den löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande verksamhet 
beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.

7.5 Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande 
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All 
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 
prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 
Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, eller i samråd med 
internbanken. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid 
göras före affärsavslut.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för derivatinstrument.

7.6 Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och 
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid 
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.
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7.7 Övriga risker
Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för sin respektive verksamhet 
och därtill bolagsspecifika risker, såsom externa miljö- och energirelaterade prisrisker för 
Borås Energi och Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende finansiell 
riskhantering; derivat ska ha sin matchning i underliggande post, en god förståelse för 
instrumentet förutsätts och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.

8. Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i 
samband med års- och delårsredovisning. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns 
anledning till särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om den finansiella 
verksamheten.
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7.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt.

För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, 
maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Kommunstyrelsen 
ska i reglerna för finansverksamheten utforma räntebindningsstrategi med riskmandat.

7.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som 
avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög 
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna 
sprids på flera motparter.

7.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 
valutakursförändringar.

I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk 
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.

Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker som
uppkommer i den löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande verksamhet 
beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.

7.5 Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande 
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All 
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 
prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 
Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, eller i samråd med 
internbanken. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid 
göras före affärsavslut.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för derivatinstrument.

7.6 Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och 
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid 
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.
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7.7 Övriga risker
Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för sin respektive verksamhet 
och därtill bolagsspecifika risker, såsom externa miljö- och energirelaterade prisrisker för 
Borås Energi och Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende finansiell 
riskhantering; derivat ska ha sin matchning i underliggande post, en god förståelse för 
instrumentet förutsätts och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.

8. Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i 
samband med års- och delårsredovisning. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns 
anledning till särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om den finansiella 
verksamheten.
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(14) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Alternativt beslutsförslag 

Revidering av regler och riktlinjer för 
finansverksamheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns.  
            

Sammanfattning  
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1195

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(14) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Alternativt beslutsförslag 

Revidering av regler och riktlinjer för 
finansverksamheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns.  
            

Sammanfattning  
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 
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Borås Stad 
  Sida 

2(14) 
 

 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks, 
           

Ärendet i sin helhet 
 

1. Inledning 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks. 
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2. Förslag på ändringar i Riktlinjer för 

finansverksamheten Borås kommunkoncern 
Riktlinjerna beslutas av Kommunfullmäktige och omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i hela kommunkoncernen; Borås Stad och 
de majoritetsägda bolagen.  
 
Avsnitt 1.2 Övergångsregler 
Skrivning om övergångsregel tas bort då den inte längre är aktuell: 

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, 
dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för 
riktlinjerna i kapitel 7. 

 
Avsnitt 1.5 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet om mål med finansverksamheten lyfts skrivning om etik och 
miljömässighet in. Tidigare fanns skrivning om hållbara placeringar enbart i 
reglerna, men nu lyfts det upp till de av Kommunfullmäktige beslutade 
riktlinjerna (placeringsriktlinjer framgår i avsnitt 4 av riktlinjerna). 
 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och 
verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. 
– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 

 
Avsnitt 2 Finansiell samordning 
Riktlinjerna ges en mer generell skrivning kring mötesform för dialog och 
information för finansverksamheten. Utveckling av skrivningen sker i reglerna.  
 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten.  

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet 
ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå 
av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. 

 
Avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar 
Borås Stads hållning kring externt placerade medel behöver tydliggöras. 
Historiskt har Borås Stad placerat överskottslikviditet internt genom utlåning 
till de kommunala bolagen, men sedan några år tillbaka medför skattemässiga 
ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 
externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  
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2. Förslag på ändringar i Riktlinjer för 

finansverksamheten Borås kommunkoncern 
Riktlinjerna beslutas av Kommunfullmäktige och omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i hela kommunkoncernen; Borås Stad och 
de majoritetsägda bolagen.  
 
Avsnitt 1.2 Övergångsregler 
Skrivning om övergångsregel tas bort då den inte längre är aktuell: 

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, 
dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för 
riktlinjerna i kapitel 7. 

 
Avsnitt 1.5 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet om mål med finansverksamheten lyfts skrivning om etik och 
miljömässighet in. Tidigare fanns skrivning om hållbara placeringar enbart i 
reglerna, men nu lyfts det upp till de av Kommunfullmäktige beslutade 
riktlinjerna (placeringsriktlinjer framgår i avsnitt 4 av riktlinjerna). 
 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och 
verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. 
– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 

 
Avsnitt 2 Finansiell samordning 
Riktlinjerna ges en mer generell skrivning kring mötesform för dialog och 
information för finansverksamheten. Utveckling av skrivningen sker i reglerna.  
 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten.  

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet 
ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå 
av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. 

 
Avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar 
Borås Stads hållning kring externt placerade medel behöver tydliggöras. 
Historiskt har Borås Stad placerat överskottslikviditet internt genom utlåning 
till de kommunala bolagen, men sedan några år tillbaka medför skattemässiga 
ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 
externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  
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Kommunfullmäktige föreslås besluta om stadens hållning kring etiska och 
hållbara placeringar. Därför lyfts hela avsnittet om etik och hållbarhet över från 
Kommunstyrelsens regler till Kommunfullmäktiges riktlinjer. Befintlig lydelse 
bedöms efter gjord omvärldsbevakning fortsatt ligga i framkant och vara 
ändamålsenlig. Därför föreslås de inte ändras: 
 

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, 
och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Placeringarna ska ske med etisk hänsyn och med hög kompetens. 
Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s 
kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s 
kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, 
beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.  
Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från 
områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. 
Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi. 

 
Därutöver behöver Borås Stads hållning till lång placeringshorisont (>5år) 
fastställas då detta inte tidigare gjorts. Genom föreslagen skrivning klargörs att 
Borås Stad inte själva ska placera på lång sikt, främst beroende på risken för 
årliga resultatsvängningar vid exempelvis aktieplaceringar. Genom föreslagen 
skrivning klargörs också Borås Stads hållning till pensionsmedelshantering: 
 

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att 
reducera lånebehovet i kommun- koncernen, dock med 
hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om 
det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
De bolag som är anslutna till kommunens 
koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet 
genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i 
kommunen ska hanteras i enlighet med regler för 
finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur medel 
ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås 
Stad placerar inte på lång sikt (>5 år), detta för att undvika 
risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel hanteras 
därför normalt genom återlån. Med återlån menas att 
pensionsmedlen fortsatt utgör en del av kommunens 
rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom 
försäkringsinlösen. 
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En mindre ändring kring öppnande av bankkonton görs. Det kan finnas 
tillfällen då bolagen behöver öppna ett eget bankkonto, och det möjliggörs med 
skrivningen:  
 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 6 Utlåning och borgen 
Avsnittet får en i stora delar ny lydelse och delas upp i två underavsnitt för en 
ökad tydlighet; ett för intern utlåning och borgen till de kommunala bolagen, 
och ett för extern borgen. Avsnittet för den interna hanteringen kortas ner och 
tydliggörs istället i Kommunstyrelsens regler.  
 
Avseende externa åtaganden införs skrivning om att extern borgen alltid ska 
vara tidsatt, och inte generell. Detta för att ha en god kontroll över de 
åtaganden som kommunen ingår mot extern part, och för att ett åtagande inte 
ska vara ”evigt”. Kommunfullmäktige behöver med den nya skrivningen fatta 
nytt beslut efter åtta år om ett borgensåtagande ska löpa vidare.  
 
Kommunens åtagande gentemot Kommuninvest skrivs in. Åtagandet är av 
väsentlig art och bör lämpligen framgå i styrdokumentet. 
 

Borgen till externa parter 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. 

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna. 

 
   
Avsnitt 7.5 Derivatinstrument 
Inledande förklarande stycke utökas, för tydlighets skull, så att det även framgår 
att ett derivatinstrument hanterar prisrisker: 
 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 
och ränterisker. 
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En mindre ändring kring öppnande av bankkonton görs. Det kan finnas 
tillfällen då bolagen behöver öppna ett eget bankkonto, och det möjliggörs med 
skrivningen:  
 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 6 Utlåning och borgen 
Avsnittet får en i stora delar ny lydelse och delas upp i två underavsnitt för en 
ökad tydlighet; ett för intern utlåning och borgen till de kommunala bolagen, 
och ett för extern borgen. Avsnittet för den interna hanteringen kortas ner och 
tydliggörs istället i Kommunstyrelsens regler.  
 
Avseende externa åtaganden införs skrivning om att extern borgen alltid ska 
vara tidsatt, och inte generell. Detta för att ha en god kontroll över de 
åtaganden som kommunen ingår mot extern part, och för att ett åtagande inte 
ska vara ”evigt”. Kommunfullmäktige behöver med den nya skrivningen fatta 
nytt beslut efter åtta år om ett borgensåtagande ska löpa vidare.  
 
Kommunens åtagande gentemot Kommuninvest skrivs in. Åtagandet är av 
väsentlig art och bör lämpligen framgå i styrdokumentet. 
 

Borgen till externa parter 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. 

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna. 

 
   
Avsnitt 7.5 Derivatinstrument 
Inledande förklarande stycke utökas, för tydlighets skull, så att det även framgår 
att ett derivatinstrument hanterar prisrisker: 
 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 
och ränterisker. 
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Tillägg görs för att möjliggöra för ett bolag att göra egen derivattransaktion, 
exempelvis i samband med att Borås Energi och Miljö AB hanterar sina 
elprisrisker. Dock ska transaktionen göras i samråd med internbanken.  

Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, 
eller i samråd med internbanken. 

 

Avsnitt 7.7 Övriga risker 

Nytt avsnitt tillkommer för att tydliggöra att de bolag som har bolagsspecifik 
risk själva ansvarar för detta. Exempelvis ansvarar Borås Energi och Miljö AB 
för energirelaterade prisrisker. I sak sker ingen förändring, då detta ansvar sedan 
tidigare ansetts ingå i bolagens uppdrag enligt ägardirektiv.  

 

Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för 
sin respektive verksamhet och därtill bolagsspecifika risker, såsom 
externa miljö- och energirelaterade prisrisker för Borås Energi och 
Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende 
finansiell riskhantering; derivat ska ha sin matchning i 
underliggande post, en god förståelse för instrumentet förutsätts 
och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan. 

 

Avsnitt 8 Rapportering 

Rapportering till Kommunfullmäktige utökas till två gånger per år. Förutom i 
årsredovisningen ska rapportering av finansverksamheten ske vid 
delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med års- och delårsredovisning. 

 
 

3. Förslag på ändringar i Regler för 
finansverksamheten Borås Stad 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Avsnitt 1.1 Bakgrund 
Skrivning om bolagens räntebindningsstrategi tas bort, då den inte längre är 
aktuell.  
 

Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda bolag 
ska besluta om regler för finansverksamheten med 
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat. 

 
Avsnitt 1.3 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet hänvisas till riktlinjerna och motsvarande ändring som i riktlinjernas 
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avsnitt 1.5 behöver därför göras: 
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom 
kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 
 

Avsnitt 2 Organisation 

Några mindre ändringar i namn på enheter och funktioner görs. Bland annat 
ändras namn på internbanksråd till internbanksmöte, och en öppnare 
skrivning kring mötesformen föreslås. Fokus är att dialog med bolagen finns 
kring finansfrågor snarare än att forumet behöver vara just internbanksmötet.  

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten. Finanschefen ska tillse att minst fyra 
internbanksmöten med minnesanteckningar hålls per år. Alternativt 
forum kan vara VD-träffar eller dylikt. 
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. 
Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken  och  
ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är 
sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas 
årligen.  

Funktionen för riskkontroll revideras, och den del som tidigare legat på extern 
part läggs internt. Avsikten är att skapa en tydlighet när riskkontrollfunktionen 
renodlas till en enhet; budgetenheten.  

En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. 
Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner 
överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken, samt kontrollera 
att regler och riskmandat efterlevs. Funktionen rapporterar direkt till 
ekonomichefen. Extern part kontrollerar regelbundet att regler och 
riskmandat efterlevs. 

 
Avsnitt 3.1 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i befintliga regler ansvaret för att besluta om hur större 
valutarisker i förvaltningarna ska hanteras. Skrivningen föreslås tas bort, och 
ansvaret läggs istället på internbanken. Valutarisker behöver hanteras snabbt 
vilket gör det olämpligt att Kommunstyrelsen ska fatta beslut. 

e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om 
motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, 
enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande 
I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 
inväntas.  
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avsnitt 1.5 behöver därför göras: 
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom 
kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 
 

Avsnitt 2 Organisation 

Några mindre ändringar i namn på enheter och funktioner görs. Bland annat 
ändras namn på internbanksråd till internbanksmöte, och en öppnare 
skrivning kring mötesformen föreslås. Fokus är att dialog med bolagen finns 
kring finansfrågor snarare än att forumet behöver vara just internbanksmötet.  

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten. Finanschefen ska tillse att minst fyra 
internbanksmöten med minnesanteckningar hålls per år. Alternativt 
forum kan vara VD-träffar eller dylikt. 
I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. 
Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken  och  
ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är 
sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas 
årligen.  

Funktionen för riskkontroll revideras, och den del som tidigare legat på extern 
part läggs internt. Avsikten är att skapa en tydlighet när riskkontrollfunktionen 
renodlas till en enhet; budgetenheten.  

En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. 
Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner 
överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken, samt kontrollera 
att regler och riskmandat efterlevs. Funktionen rapporterar direkt till 
ekonomichefen. Extern part kontrollerar regelbundet att regler och 
riskmandat efterlevs. 

 
Avsnitt 3.1 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i befintliga regler ansvaret för att besluta om hur större 
valutarisker i förvaltningarna ska hanteras. Skrivningen föreslås tas bort, och 
ansvaret läggs istället på internbanken. Valutarisker behöver hanteras snabbt 
vilket gör det olämpligt att Kommunstyrelsen ska fatta beslut. 

e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om 
motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, 
enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande 
I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 
inväntas.  
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Därför ges Kommunstyrelsens ordförande presidium mandat att fatta sådana 
beslut, för att sedan anmälas till Kommunstyrelsen. Ändringen består främst i 
att ordförande ges mandatet istället för Kommunstyrelsens presidium. Detta 
bedöms lämpligt dels ur tidsaspekten, då de fall som kan bli aktuella torde ha 
akut karaktär, men även eftersom presidiet inte har något formellt 
beslutsmandat i övrigt inom Borås Stad.   
 

Kommunstyrelsens presidium ordförande 
Kommunstyrelsens presidium ansvarar i följande fall där inte 
Kommunstyrelsens beslut kan inväntas: 

a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna 
b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska 

hanteras  
Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att 

a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för 
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera detta 
vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen 

b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för 
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras. 

 
Avsnitt 3.3 Ansvarsfördelning Internbanken 

Till följd av att Kommunstyrelsen inte längre föreslås ha ansvar för 
valutariskhanteringen (ändring i avsnitt 3.1) läggs ansvaret över på internbanken och 
finanschefens ansvar: 

Finanschefen ansvarar för att: 
n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras, enligt 
kapitel 11 

 
Avsnitt 3.4 Ansvarsfördelning Chefen för Redovisningsservice 
Redovisningsservice på Servicekontoret utgör betalningsadministration för 
finansverksamheten. Chefen för Redovisningsservice föreslås vid avvikelse 
rapportera till kommunens ekonomichef istället för överordnad chef på 
Servicekontoret, vilket är en naturlig rapportväg då ekonomichefen är såväl chef 
över finanschefen som Stadsledningskansliets beställare av redovisningen. 
 

omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten 
och andra felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef 
chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/ verkstad. 
 

Avsnitt 4 Likviditetshantering  
I avsnittet 4 Likviditetshantering görs ett antal följdändringar föranledda av de 
ändringar som görs i motsvarande avsnitt i riktlinjerna, såsom flytt av etik- och 
hållbarhetsavsnittet, samt specificering av placeringshorisont i kort (<1 år), 
medellångt (1-5 år) och långt (> 5 år) perspektiv. Därutöver görs några mindre 
justeringar genom att några lydelser stryks då de inte längre anses vara lämpliga 
att kvarstå. Inga ändringar görs avseende tillåtna instrument. Det sker heller 

Borås Stad 
  Sida 

9(14) 
 

 

ingen ändring i riskhänseende; alla placeringar sker i räntepapper med hög 
kreditvärdighet. Nedan framgår de ändringar som gjorts i avsnitt 4.  
 
Avsnitt 4.2 Likviditetsplanering 

Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år)  
medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning 
och placering av likvida medel. 

 
Avsnitt 4.3 Koncernkonto 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet 

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för 
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till 
bolagens möjligheter till ränteavdrag. 
Följande regler gäller för intern placering av kommunens 
överskottslikviditet. 

a) all placering ska ske med rörlig räntebas 
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar 
(matchnings- principen) 

c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor 
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och 

likställas med extern upplåning. 
 
Avsnitt 4.6 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont under 1 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 

 
Avsnitt 4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år 

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige 
fastställda ramar, placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.8 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont över 1-5 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 
 

Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 
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ingen ändring i riskhänseende; alla placeringar sker i räntepapper med hög 
kreditvärdighet. Nedan framgår de ändringar som gjorts i avsnitt 4.  
 
Avsnitt 4.2 Likviditetsplanering 

Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år)  
medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning 
och placering av likvida medel. 

 
Avsnitt 4.3 Koncernkonto 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet 

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för 
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till 
bolagens möjligheter till ränteavdrag. 
Följande regler gäller för intern placering av kommunens 
överskottslikviditet. 

a) all placering ska ske med rörlig räntebas 
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar 
(matchnings- principen) 

c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor 
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och 

likställas med extern upplåning. 
 
Avsnitt 4.6 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont under 1 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 

 
Avsnitt 4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år 

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige 
fastställda ramar, placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.8 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont över 1-5 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 
 

Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 
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Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år 
får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, 
placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 
Avsnittet helt borttaget och överflyttat till riktlinjerna. 
 
Avsnitt 7 Utlåning och borgen till externa parter 
Riktlinjernas tydliggörande av åtagande mot extern part gör att reglernas 
skrivningar kan kortas ner. Rubriken ändras genom borttag av ”Utlåning”. 
Därutöver tas alla underavsnitt 7.1-7.3 bort och ersätts med en enda 
sammanhållen text direkt under avsnitt 7: 

Avsnitt 7.1 Allmänt 

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om 
det kan anses vara av allmänt intresse. 
För extern utlåning och borgen till externa bolag och organisationer beslutar 
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.  

 
Avsnitt 7.2 Regler 

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning. 
a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, 

alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren. 
 

Avsnitt 7.3 Internbankens avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på 
denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
årligen. 
 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens 
storlek omprövas vid varje omsättning av underliggande banklån. 

 
Avsnitt 8.2 Regler (finansieringsrisk) 

För att begränsa finansieringsrisken finns angivna regler. Gränsen för att ett 
kreditlöfte ska få medräknas som likviditetsreserv höjs från 3 till 12 månader för 
att harmonisera med övriga riskmandat kring hantering av kort kapitalbindning.  
Skrivning om att upplåningen inte ska ske till mer än 50 % hos enskild 
kreditgivare /finansieringsform tas bort. Med nuvarande utveckling mot stor 
del av upplåningen hos antingen Kommuninvest eller via obligationsprogram 
innebär skrivningen en begränsning som inte bedöms motiverad ur ett 
riskperspektiv.    
Förenkling av undantagsregel vid reversutlåning görs. Nuvarande skrivning 
bedöms onödig. 
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Följande ändringar görs: 
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas. 

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha 
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3  12   
månader 

e)  om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym 
beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva 
att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i 
genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma 
kreditgivare/ upplåningsform 

f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och 
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag 
medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid 
kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid 
vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor. 

 

Avsnitt 10 Regler (Derivatinstrument) 
 
Reglerna för tillåtna derivatinstrument tydliggörs och snävas in, för att inte 
möjliggöra oönskade instrument samt i enlighet med Stadsrevisionens 
synpunkt. Därutöver görs en viss förenkling kring regeln för den 
konsekvensanalys som ska göras vid en derivattransaktion, för att anpassas till 
en rimlig och bedömd lämplig analysnivå. Slutligen justeras så att riskmandatet 
för motpartsrisk enbart mäts mot aktuellt marknadsvärde. Nominellt 
riskmandat bedöms inte ändamålsenligt.  
 
Följande justeringar görs: 

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker. 
 
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-
kontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa instrument för 
att hantera följande derivatinstrument för att hantera ränte- och 
valutarisker: 

 Terminer 
 FRA-kontrakt 
 Raka ränteswappar 
 Köpoptioner 
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska 

alltid göras före affärs- avslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ 
av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets 
påverkan på förfallostrukturens räntebindning 

g) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade 
riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1. 

 
Avsnitt 10.5 Administration av interna derivat 

Regleringen av administrationen av interna derivat kan förenklas till följd av att inga 
nya interna derivat ingås sedan internbanken övertog räntebindningsansvaret från 
bolagen 2017. I samband därmed har ändring gjorts av ränteprissättningen vilket 
inte längre ger något behov av att styra förfallodagar på derivat till de så kallade 
IMM-dagarna. 
Följande justering görs: 
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Följande ändringar görs: 
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas. 

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha 
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3  12   
månader 

e)  om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym 
beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva 
att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i 
genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma 
kreditgivare/ upplåningsform 

f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och 
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag 
medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid 
kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid 
vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor. 

 

Avsnitt 10 Regler (Derivatinstrument) 
 
Reglerna för tillåtna derivatinstrument tydliggörs och snävas in, för att inte 
möjliggöra oönskade instrument samt i enlighet med Stadsrevisionens 
synpunkt. Därutöver görs en viss förenkling kring regeln för den 
konsekvensanalys som ska göras vid en derivattransaktion, för att anpassas till 
en rimlig och bedömd lämplig analysnivå. Slutligen justeras så att riskmandatet 
för motpartsrisk enbart mäts mot aktuellt marknadsvärde. Nominellt 
riskmandat bedöms inte ändamålsenligt.  
 
Följande justeringar görs: 

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker. 
 
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-
kontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa instrument för 
att hantera följande derivatinstrument för att hantera ränte- och 
valutarisker: 

 Terminer 
 FRA-kontrakt 
 Raka ränteswappar 
 Köpoptioner 
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska 

alltid göras före affärs- avslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ 
av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets 
påverkan på förfallostrukturens räntebindning 

g) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade 
riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1. 

 
Avsnitt 10.5 Administration av interna derivat 

Regleringen av administrationen av interna derivat kan förenklas till följd av att inga 
nya interna derivat ingås sedan internbanken övertog räntebindningsansvaret från 
bolagen 2017. I samband därmed har ändring gjorts av ränteprissättningen vilket 
inte längre ger något behov av att styra förfallodagar på derivat till de så kallade 
IMM-dagarna. 
Följande justering görs: 
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Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med 
kommunen som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska 
som huvudprincip derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM- 
dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september och december. 
Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och underlag för 
debitering skickas kvartalsvis. 

 
Avsnitt 11.2 Regler (Valutarisker) 
I reglernas avsnitt 3.1 görs ändring kring Kommunstyrelsens roll avseende 
valutarisker. I avsnitt 11.2 gör därför följande följdändring: 

a) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i 
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 
miljon kronor eller mer 

 
Avsnitt 12.2 Regler (Operativa risker) 
Tillägg görs för att stärka den interna kontrollen av finansverksamheten, bland 
annat efter synpunkt från Stadsrevisionen. Genom skrivningen tydliggörs att 
annan part än finansenheten kontinuerligt ska kontrollera att 
finansverksamheten håller sig inom uppsatta mål och riskmandat.  
Följande tillägg görs i avsnittet: 

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska 
utföras av annan än finansenheten. 

 
Avsnitt 13 Månadsrapportering 
Följande, mindre, justeringar föreslås kring månadsrapporteringen: 

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast 
den 7:e bankdagen i varje månad skyndsamt. 

Ändringen görs för att bättre kunna förhålla sig till nya inlämningstidpunkterna 
avseende ärendehanteringen till Kommunstyrelsen. 

 
Avsnitt 13.4 Rapportering från internbanken till interbanksrådmöte 
Förenklad skrivning görs samt ändring från ”råd” till ”möte”: 

Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör 
finanschefen för internbankens verksamhet på internbanksmöte 
Internbanken ska rapportera verksamheten till 
internbanksmötetrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste 
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning 
av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för 
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksmötetrådet även 
rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt 
internbankens prissättning. 

 
Riskmandat enligt bilaga 1: 
Internbanken har tillsammans med extern finansiell rådgivare gjort en förnyad 
analys över lämpligt intervall kring kapital- och räntebindning. Riskmandatet för 
såväl kapitalbindning som räntebindning ändras genom att tillåtet intervall 
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snävas in från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år. Eftersträvad nivå kvarstår på 2,5 år. 
Intervallet bedöms ha varit onödigt stort, och med föreslagen förändring nås en 
naturlig möjlig spridning med +/- 1,0 %-enhet jämfört med eftersträvad 
målnivå.  
 
Riskmandatet för motpartsrisker ändras då det befintliga kan upplevas 
svårförstått, samt att kravet på kreditvärdighet höjs. Föreslaget riskmandat är 
satt utifrån marknadsvärdebaserade gränser då detta bedöms mest 
ändamålsenligt som riskmått. Dessutom höjs kreditvärderingskravet så att lägsta 
tillåtna rating för motpart vid derivathandel är A- jämfört med BBB i befintlig 
skrivning: 

Riskmandat för motpartsrisker derivat 
Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där 
kommunen upprättat ramavtal samt att motparten har en kreditrating 
om minst A- enligt S&P Global ratings. Om marknadsförändringar 
skapar en fordran på enskild motpart överstigande: 

AAA: 250 mnkr, 

AA-: 150 mnkr, 

A-: 100 mnkr, 

Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte 
uppfylls, får inga fler transaktioner ingås med den motparten, 
undantaget affärer som låser eller begränsar motpartsrisken.  

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer 
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras. Om 
kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget 
därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan 
ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade 
positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast 
kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med ett förslag 
till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska 
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, 
kostnader och risker. 

Kreditexponering i 
derivatinstrument     
Limiter per motpart i mkr     
        

Ratin
g 

Max 
marknadsvärd

e 
Fakto

r 
Nominel
lt belopp 

AAA 250 0,25 5 000 
AA- 150 0,5 3 000 
A- 100 1 2 000 
BBB- 50 2 1 000 
Total 
max 300     
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snävas in från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år. Eftersträvad nivå kvarstår på 2,5 år. 
Intervallet bedöms ha varit onödigt stort, och med föreslagen förändring nås en 
naturlig möjlig spridning med +/- 1,0 %-enhet jämfört med eftersträvad 
målnivå.  
 
Riskmandatet för motpartsrisker ändras då det befintliga kan upplevas 
svårförstått, samt att kravet på kreditvärdighet höjs. Föreslaget riskmandat är 
satt utifrån marknadsvärdebaserade gränser då detta bedöms mest 
ändamålsenligt som riskmått. Dessutom höjs kreditvärderingskravet så att lägsta 
tillåtna rating för motpart vid derivathandel är A- jämfört med BBB i befintlig 
skrivning: 

Riskmandat för motpartsrisker derivat 
Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där 
kommunen upprättat ramavtal samt att motparten har en kreditrating 
om minst A- enligt S&P Global ratings. Om marknadsförändringar 
skapar en fordran på enskild motpart överstigande: 

AAA: 250 mnkr, 

AA-: 150 mnkr, 

A-: 100 mnkr, 

Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte 
uppfylls, får inga fler transaktioner ingås med den motparten, 
undantaget affärer som låser eller begränsar motpartsrisken.  

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer 
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras. Om 
kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget 
därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan 
ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade 
positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast 
kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med ett förslag 
till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska 
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, 
kostnader och risker. 

Kreditexponering i 
derivatinstrument     
Limiter per motpart i mkr     
        

Ratin
g 

Max 
marknadsvärd

e 
Fakto

r 
Nominel
lt belopp 

AAA 250 0,25 5 000 
AA- 150 0,5 3 000 
A- 100 1 2 000 
BBB- 50 2 1 000 
Total 
max 300     
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Rapportstruktur enligt bilaga 2: 
Mindre uppdatering/justering av rapportstrukturen görs. Noterbar förändring 
är att Kommunfullmäktige framöver får rapportering två gånger per år istället 
för en gång. Den utökade rapporteringen sker i enlighet med Stadsrevisionens 
förslag:  

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken 
månatligen, vilken ska distribueras skyndsamt normalt inom 7 
arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för 
Kommunfullmäktige i april/maj följande år, och delårsrapport i 
okt/nov innevarande år. 

   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
2. Beslutsförslag, 2019-05-20 
3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern 
4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad   

Samverkan 
- 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas.    

Del 2 och 3 godkänns och revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som 
anges i riktlinjerna.  

 

 

Reservationer 
Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) reserverar sig till förmån för 
Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Stefan Lindeborg (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande, se bilaga. 

Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
reserverar sig till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning  
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 
varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 
styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 
fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 
bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 
byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  
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Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas.    

Del 2 och 3 godkänns och revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som 
anges i riktlinjerna.  

 

 

Reservationer 
Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) reserverar sig till förmån för 
Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Stefan Lindeborg (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande, se bilaga. 

Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
reserverar sig till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning  
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 
varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 
styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 
fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 
bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 
byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Nr 61
Riktlinjer för bostadsförsörjning

2019-06-03 Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 
förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 
organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 
avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 
justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 
och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 
Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Förslag till Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 
2018. Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås 
Stads styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras 
som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. 

Förslaget har varit på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019. Sammanlagt 
har ett 39 remissinstanser fått möjlighet att yttra sig. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på boras.se för att alla ska kunna ta del av förslaget samt lämna 
eventuella synpunkter. Remissen resulterade i 27 inkomna yttranden, samtliga 
tillstyrkte remissen men flertalet har även lämnat synpunkter.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter från remissen 

Del 1 

Det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet har justerats till 600 bostäder 
per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. Det innebär en höjning 
med ca 20 % utifrån dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp till 
tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  
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Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 
mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 
familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 
kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 
2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 
3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 
4. Remissammanställning   
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
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familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
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kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  
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Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet 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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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett 
ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för 
bostadsbyggande. För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande 
revideringar är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Kommunens mål för bostadsbyggande är 600 bostäder per år som baseras på senaste 
årens befolkningsökning. Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 % från dagens nivå på 
byggande och är ett led till att nå upp till tankegångarna som presenteras i översiktsplanen. 

Kommunen ska verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda 
kommunens olika verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal 
framöver kommer att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. 
För att skapa goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal 
riktlinjer för attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin 

• Kommunstyrelsen ansvarar för att att översiktlig strategisk planering för serviceorterna 
ska genomföras

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad 
kunna påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden 
ska uppfylla detta ansvar. 
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De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.

• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder för alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig 
till alla grupper. För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver 
förvaltningsövergripande samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan 
ytterligare stärka förutsättningarna för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ 
och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden 
har ett ansvar över att tillgodose behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet 
Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan 
igång planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. Arbetslivsnämnden 
ansvarar för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas fram.

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.
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Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga 
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets 
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, 
överenskommelse om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt 
inte ska bli liggande så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om 
projektet inte är genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror 
på byggherren, välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
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få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som 
kommunen vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen 
har ansvar för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet och personer med funktionsnedsättning. 
För att tillgodose detta behov och skapa en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver 
bostadsproduktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud 
av boendeformer i goda lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma område 
stärker förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker 
social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 
reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens 
Produktionsplan.  En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen 
för att säkerställa kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i 
Lokalförsörjningsplanen, lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk 
är viktigt att värna om. I del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt 
med bostadsinnehåll som finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I 
bygglovet bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. Nämndernas ansvar att samarbeta i att få fram bra bostäder för 
alla är en utmanande nödvändig framtidsfråga.  
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Kommunen ansvarar för att ge stöd och hjälp för äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som behöver stöd 
och vård och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är en lag som syftar till 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så självständigt liv som möjligt. 
Två förvaltningar, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen, 
ansvarar för flera typer av boende.
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Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform krävs 
utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med speciell 
inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 
hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för att tillgodose behovet av bostäder till personer 
med funktionsnedsättning som fått beslut enligt SoL eller LSS. 

LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. Särskilt boende enligt LSS är bostäder med särskild 
service, eller annan särskild anpassad bostad. Kommunen erbjuder två olika former av 
bostäder för personer som fattas av lagen:

Gruppbostad – är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga egna lägenheter, i direkt 
anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma 
måltider, och att det är kontinuerligt personalstöd utifrån individuella behov.
Servicebostad – är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt boende, 
med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, samt gemensamma 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma måltider i en närbelägen 
lokal. 

Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är ett boende som är till för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, 
trygghet och säkerhet tillgodosedd i det egna hemmet. För att beviljas bostad med 
särskild service ska personen ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som 
sträcker sig en stor del av dygnet. Det är utformat som en gruppbostad med ett antal 
separata fullvärdiga lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjlighet 
att tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 
individuella behov. 

Personer med bristande resurser på bostadsmarknaden
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen, 
ansvarar för flera typer av boende 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen hanterar tre olika boendeformer
Ensamkommande Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för 
barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

Stödboende för de med missbruksproblematik Dessa boenden kan delas in i tre olika 
kategorier.  Långvarigt boende för personer med missbruksproblematik som ofta orsakat 
fysisk och/eller psykisk ohälsa. Drogfritt korttidsboende som innefattar motivation 
och stöd för att förbättra förutsättningarna för en långsiktig boendelösning. Drogfritt 
utslussningsboende efter genomgången vård och behandling.   

Akutboende för hemlösa Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret 
för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar och bolag har en viktig 
roll i detta arbete. Akutboende för hemlösa drivs av Individ. och omsorgsförvaltningen.

I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  
Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 

• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

Arbetslivsförvaltningen hanterar för tre olika boendeformer.
Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett 
andrahandskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld eller herdesrelaterat 
våld eller förtryck. För denna målgrupp görs bedömning och utredning inom ALF, 
bedömd risk att utsättas för våld i hemmet.

Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Anvisade boenden för nyanlända hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna 
kontrakt och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd 
där kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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kvot system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så 
kallade anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på 
HVB eller stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen har ett gemensamt ansvar 
för Sociala boenden.  
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I 
denna kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns 
hemlösa med social problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och 
äldreförvaltningen samt riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka 
som har behov av kommunala insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med 
social problematik (innefattar de som varit kända för insatser och utredningar under 
längre tid t.ex. ungdomsboendet)och som inte på egen hand har möjlighet att ordna en 
lägenhet samt barnfamiljer med social problematik (innefattar även de som tidigare har 
haft sociala problem och eller insatser) 

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
Under 2019 pågår nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och 
ytterligare projekt är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 295 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 96 lägenheter. 

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor (hyresrätter) i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st 
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lägenheter samt i Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Under 2019 pågår nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala 
bostadsbolagen har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp 
teckna en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan 
omprövas varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.

Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
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genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och 
från Stockholm till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en 
utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. 
Totalt skulle infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 
100 000 nya bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor 
för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat 
bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Handlingsplan för bostadsbyggande
- en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2019-2023
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Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande är en del av 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Redovisad i KS 2019-06-03
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. 
I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017 2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 112
Ombyggnad 55 74 104 90
Summa: 349 480 518 477

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 
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förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. 
I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017 2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 112
Ombyggnad 55 74 104 90
Summa: 349 480 518 477

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner
KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 småhustomter
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75 75 40 35
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 70 70 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40 40 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25 38 25 38 25
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Fågelbärs- och Blåhallonvägen HusArvid 4 2 1 1 4 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1 1 småhustomter
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5 10 10
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2 2 3 3 12 12
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2 2 6 6 småhustomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4  4 småhustomter
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 130 130 130
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 270 100 80 90 270 270 30
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2 1 2 6 6 småhustomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 40
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3 8 8
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Privat 16 8 8 16 16
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 småhustomter
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75 75 40 35
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 70 70 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40 40 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25 38 25 38 25
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Fågelbärs- och Blåhallonvägen HusArvid 4 2 1 1 4 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1 1 småhustomter
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5 10 10
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2 2 3 3 12 12
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2 2 6 6 småhustomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4  4 småhustomter
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 130 130 130
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 270 100 80 90 270 270 30
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2 1 2 6 6 småhustomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 40
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3 8 8
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Privat 16 8 8 16 16
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 småhustomter
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75 75 40 35
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 70 70 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40 40 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25 38 25 38 25
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Fågelbärs- och Blåhallonvägen HusArvid 4 2 1 1 4 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1 1 småhustomter
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5 10 10
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2 2 3 3 12 12
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2 2 6 6 småhustomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4  4 småhustomter
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 130 130 130
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 270 100 80 90 270 270 30
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2 1 2 6 6 småhustomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 40
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3 8 8
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Privat 16 8 8 16 16
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdragTabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Planläge - antagande Markanvisning

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2019
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70 70 70 våren 2020 Markanvisning

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 hösten 2019
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 200 200 200 hösten 2021

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2019
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20 20 20 70 70 våren 2020
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60 hösten 2019
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60 våren 2019 Markanvisning

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80 våren 2019
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50 50 100 100 Planprogram vår-19
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200 100 400 200 200 hösten 2020
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100 100 100 hösten 2019
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15 40 40 våren 2019
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200 våren 2019

Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15 15 15 våren 2019
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15 15 15 hösten 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs 60 60 60 60 våren 2020
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100 200 300 150 150 20 Planprogram vår-20
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50 50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20 våren 2019
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50 50 50 våren 2019 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 våren 2019 framtida tävling
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12 12 12 våren 2020
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30 100 100 hösten 2019
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 hösten 2019
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100 100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25 25 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10 5 15 15 hösten 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80 80 80 80 hösten 2020
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021

Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 100 100 100 300 250 50 våren 2019
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 hösten 2019
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 våren 2019
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20 10 50 50 hösten 2020
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50 100 100 hösten 2019

Totalt: 4370 470 1073 1387 920 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Planläge - antagande Markanvisning

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2019
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70 70 70 våren 2020 Markanvisning

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 hösten 2019
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 200 200 200 hösten 2021

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2019
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20 20 20 70 70 våren 2020
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60 hösten 2019
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60 våren 2019 Markanvisning

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80 våren 2019
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50 50 100 100 Planprogram vår-19
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200 100 400 200 200 hösten 2020
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100 100 100 hösten 2019
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15 40 40 våren 2019
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200 våren 2019

Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15 15 15 våren 2019
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15 15 15 hösten 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs 60 60 60 60 våren 2020
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100 200 300 150 150 20 Planprogram vår-20
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50 50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20 våren 2019
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50 50 50 våren 2019 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 våren 2019 framtida tävling
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12 12 12 våren 2020
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30 100 100 hösten 2019
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 hösten 2019
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100 100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25 25 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10 5 15 15 hösten 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80 80 80 80 hösten 2020
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021

Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 100 100 100 300 250 50 våren 2019
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 hösten 2019
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 våren 2019
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20 10 50 50 hösten 2020
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50 100 100 hösten 2019

Totalt: 4370 470 1073 1387 920 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Ansökan
zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15 15 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 17 56 17 56 X
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4 X
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4 4 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280 280 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg X
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400 400 200 200

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150 150 75 75
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000 1000 400 300 300 24
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40 40 40 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10 10 10

I Lundby Grävlingen 5 X
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000 1000 500 500 60 100

Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 50 50 50 X
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8 8 8 50
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40 40 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20 20 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50 50 25 25
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50 50 50

Totalt: 4427 0 0 0 0 0

Summa totalt (alla kategorier) 10573
spridd bebyggelse ca 50 /år

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Planläge - antagande Markanvisning

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2019
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70 70 70 våren 2020 Markanvisning

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 hösten 2019
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 200 200 200 hösten 2021

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2019
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20 20 20 70 70 våren 2020
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60 hösten 2019
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60 våren 2019 Markanvisning

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80 våren 2019
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50 50 100 100 Planprogram vår-19
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200 100 400 200 200 hösten 2020
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100 100 100 hösten 2019
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15 40 40 våren 2019
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200 våren 2019

Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15 15 15 våren 2019
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15 15 15 hösten 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs 60 60 60 60 våren 2020
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100 200 300 150 150 20 Planprogram vår-20
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50 50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20 våren 2019
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50 50 50 våren 2019 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 våren 2019 framtida tävling
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12 12 12 våren 2020
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30 100 100 hösten 2019
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 hösten 2019
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100 100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25 25 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10 5 15 15 hösten 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80 80 80 80 hösten 2020
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021

Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 100 100 100 300 250 50 våren 2019
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 hösten 2019
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 våren 2019
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20 10 50 50 hösten 2020
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50 100 100 hösten 2019

Totalt: 4370 470 1073 1387 920 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Ansökan
zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15 15 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 17 56 17 56 X
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4 X
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4 4 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280 280 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg X
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400 400 200 200

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150 150 75 75
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000 1000 400 300 300 24
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40 40 40 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10 10 10

I Lundby Grävlingen 5 X
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000 1000 500 500 60 100

Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 50 50 50 X
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8 8 8 50
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40 40 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20 20 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50 50 25 25
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50 50 50

Totalt: 4427 0 0 0 0 0

Summa totalt (alla kategorier) 10573
spridd bebyggelse ca 50 /år

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Ansökan
zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15 15 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 17 56 17 56 X
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4 X
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4 4 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280 280 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg X
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400 400 200 200

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150 150 75 75
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000 1000 400 300 300 24
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40 40 40 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10 10 10

I Lundby Grävlingen 5 X
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000 1000 500 500 60 100

Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 50 50 50 X
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8 8 8 50
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40 40 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20 20 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50 50 25 25
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50 50 50

Totalt: 4427 0 0 0 0 0

Summa totalt (alla kategorier) 10573
spridd bebyggelse ca 50 /år

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 

STADSLEDNINGSKANSLIET

ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80  Borås

WEBBPLATS: boras.se
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KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Ansökan
zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15 15 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 17 56 17 56 X
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4 X
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4 4 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280 280 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg X
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400 400 200 200

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150 150 75 75
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000 1000 400 300 300 24
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40 40 40 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10 10 10

I Lundby Grävlingen 5 X
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000 1000 500 500 60 100

Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 50 50 50 X
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8 8 8 50
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40 40 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20 20 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50 50 25 25
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50 50 50

Totalt: 4427 0 0 0 0 0

Summa totalt (alla kategorier) 10573
spridd bebyggelse ca 50 /år

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 

STADSLEDNINGSKANSLIET

ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80  Borås

WEBBPLATS: boras.se
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Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder 
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Del 3 Befolknings- och bostadsanalys är en del av 
Borås Stads riktlinjer för bostadförsörjning.
Redovisad i Kommunstyrelsen 2019-06-03 
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.
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Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar

6

I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 51 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,2 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det har byggts ca 500 nya bostäder per år de  
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Avslutningsvis redovisas bostädernas byggnadsår 
utifrån delområden. Dessutom har en fördjupning av 
statisktiken, för bostadsform för invånare över 65 år, 
tagits fram för de olika delområdena.  

Bostads- och befolkningsanalys

8

I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden

12

Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan
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Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

24 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.

18

Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.

20

Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.

22

Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1260

23

13 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Byggnadsår

Bostadsbyggandet i kommunen har varierat över tid. 
Nedan redovisas en sammanställning av hur många 
bostäder som byggdes inom respektive delområde 
under olika tidsperioder. 

Redovisningen kan ge indikationer på standard 
utifrån olika byggnadskrav (exempelvis hissar och 
tillgänglighet) samt kommande generationsväxlingar.

Figur 17-21: Bostädernas byggnadsår inom respektive delområde. Fakta från 2018. 
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB.
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Figur 22: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Boendeform för invånare över 65 år

Utifrån de slutsatser som dragits tidigare i analysen 
har en fördjupning gjorts för invånare över 65 år där 
vi studerat vilken bostadsform de bor i. Översiktligt är 
fördelningen av dessa personer i respektive bostadstyp 
enligt följande (hela kommunen) enligt SCB:

    Småhus, hyresrätt          156
    Småhus, bostadsrätt          188
    Småhus, äganderrätt        9760
    Flerbostadshus, hyresrätt       6440
    Flerbostadshus, bostadsrätt       3784
    Specialbostad          540
    Övrigt           332
    Uppgift saknas          319

Inom katergorin Specialbostad finns exempelvis 
vård- och omsorgsboende, LSS och SoL-boende.
 

I nedanstådende tabeller på delområdesnivå 
redovisas enbart de tre strörsta kategorierna.
Analysen visar att det finns skillnader mellan olika delar 
av kommunen. 

I kommunen finns det knappt 20 000 småhus. 
Diagrammet nedan visar att det är ungefär 10 000 
personer av våra invånare över 65 år som bor i en 
stor del av dessa småhus (mellan 25-50 procent). Det 
indikerar att rörligenhet i detta bestånd bedöms öka 
under den kommande 10-årsperioden, vilket även 
kan leda till ett minskat behov av nyproduktion av 
villabebyggelse på sikt.  

Analysen ska stödja arbetet med att bedöma framtida 
servicebehov samt byggnation av nya bostäder som 
attraherar denna grupp. 
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Figur 23-27: Fördelning av invånare över 65 år inom respektive bostadsform. Fakta 
från 2018.  Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB 
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Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Sammanfattning av inkomna remissvar samt kommentarer 
Myndigheter 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen välkomnar att Borås har valt att ta fram riktlinjer för bostads-
försörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar (BFL). Lagen, som reviderades 1 januari 2014, innehåller 
följande krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla. 

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 
uppgifter: 1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet, 2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 

Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostads-
försörjningen lever upp till kraven i 2 § lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Därutöver lämnar Länsstyrelsen också råd enligt 3 § 
i samma lag. 

Synpunkter på förslaget 

Samlad bedömning: Länsstyrelsen bedömer att Borås Stads förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna är väl utförda med en 
gedigen redovisning av kommunens verktyg och mål för att möjliggöra en 
långsiktig bostadsförsörjning samt analyser av befolkningsutvecklingen och 
bostadsmarknaden. Underlag om marknadsförutsättningar och efterfrågan bör 
dock utvecklas i riktlinjerna. 

Kommunens mål och insatser för att nå uppsatta mål: Borås Stads riktlinjer för 
bostadsförsörjningen är indelade i tre delar; Riktlinjer för bostadsförsörjningen, 
Handlingsplan för bostadsbyggande och Befolknings- och bostadsanalys. 

Borås Stad 
  Sida 

2(24) 
 

 

Angreppssättet är tydligt och bra där kommunen redovisar att handlingsplanen 
revideras årligen och att befolknings- och bostadsanalysen revideras inför 
riktlinjernas antagande som sker varje mandatperiod av kommunfullmäktige. 
Inledningsvis hänvisar kommunen till lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar och det är positivt då detta anger vilket syfte och 
innebörd riktlinjerna har. 

Kommunen har högt ställda mål för bostadsbyggandet där målsättningen är 750 
bostäder per år, en målsättning som utgår ifrån befolkningsprognoser och 
kommunens översiktsplan. I relation till den kvantitet som har byggts i 
kommunen de senaste åren, ca 450 per år, är det ett högt mål. För att realisera 
detta ökade antal bostäder krävs en strategisk beredskap och detta redovisar 
kommunen väl i både Riktlinjer för bostadsförsörjningen och i Handlingsplan 
för bostadsbyggande. Kommunen konstaterar också att förutsättningarna för 
att öka bostadsbyggandet är beroende av en rad variabler, däribland 
marknadskonjunkturen och kommuninvånarnas möjlighet att efterfråga 
nyproduktion. Vidare berörs de fem kommunala bostadsbolagens roll tydligt 
och det finns mål särskilt kopplade till dessa. Det är bra då de kommunala 
bostadsbolagen är ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning. 

Under rubriken Bra bostäder till alla redovisar kommunen generella insatser för 
olika behovsgrupper i kommunen. Åtgärderna skulle kunna konkretiseras 
ytterligare och innehålla insatser för hur dessa mål ska realiseras; till exempel 
hur kommunen arbetar för att ungdomar ska få inträde på bostadsmarknaden. 
Samtidigt så visar kommunen att det finns upparbetade rutiner och arbetssätt 
för vissa grupper, bland annat i Program mot hemlöshet som är en särskild plan 
för hemlöshetsarbetet i kommunen. Vidare redovisar kommunen på ett bra sätt 
vilka verktyg som kommunen har i arbetet såsom markstrategier, 
markanvisning, bygglov, detaljplaner, översiktsplan och allmännyttiga 
bostadsbolag. 

Under målen för Fysisk planering återfinns flera mål som kopplar riktlinjerna till 
kommunens översiktsplan. Det är positivt då det stärker genomförandet av 
riktlinjernas intentioner. I översiktsplanen finns ett antal planeringsstrategier, 
som kan ses som verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier och som 
ska ge vägledning och stöd vid exempelvis detaljplanering och 
intresseavvägningar. Flera av dessa planeringsstrategier, särskilt under rubriken 
Bostadsbyggande och boendemiljöer, är relevanta för kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Länsstyrelsen välkomnar därför att kommunen i förslaget 
till riktlinjer för bostadsförsörjning lyfter fram att Borås Stad under 
mandatperioden ska verka för att bostadsbyggandet följer intentionerna i 
översiktsplanen och att översiktsplanens effekter på bostadsbyggandet 
regelbundet ska följas upp. Denna växelvisa koppling mellan riktlinjerna och 
översiktsplanen är ett gott exempel på hur dessa två dokument kan användas i 
kommunens samhällsplanering och bostadsförsörjning. 
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Angreppssättet är tydligt och bra där kommunen redovisar att handlingsplanen 
revideras årligen och att befolknings- och bostadsanalysen revideras inför 
riktlinjernas antagande som sker varje mandatperiod av kommunfullmäktige. 
Inledningsvis hänvisar kommunen till lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar och det är positivt då detta anger vilket syfte och 
innebörd riktlinjerna har. 

Kommunen har högt ställda mål för bostadsbyggandet där målsättningen är 750 
bostäder per år, en målsättning som utgår ifrån befolkningsprognoser och 
kommunens översiktsplan. I relation till den kvantitet som har byggts i 
kommunen de senaste åren, ca 450 per år, är det ett högt mål. För att realisera 
detta ökade antal bostäder krävs en strategisk beredskap och detta redovisar 
kommunen väl i både Riktlinjer för bostadsförsörjningen och i Handlingsplan 
för bostadsbyggande. Kommunen konstaterar också att förutsättningarna för 
att öka bostadsbyggandet är beroende av en rad variabler, däribland 
marknadskonjunkturen och kommuninvånarnas möjlighet att efterfråga 
nyproduktion. Vidare berörs de fem kommunala bostadsbolagens roll tydligt 
och det finns mål särskilt kopplade till dessa. Det är bra då de kommunala 
bostadsbolagen är ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning. 

Under rubriken Bra bostäder till alla redovisar kommunen generella insatser för 
olika behovsgrupper i kommunen. Åtgärderna skulle kunna konkretiseras 
ytterligare och innehålla insatser för hur dessa mål ska realiseras; till exempel 
hur kommunen arbetar för att ungdomar ska få inträde på bostadsmarknaden. 
Samtidigt så visar kommunen att det finns upparbetade rutiner och arbetssätt 
för vissa grupper, bland annat i Program mot hemlöshet som är en särskild plan 
för hemlöshetsarbetet i kommunen. Vidare redovisar kommunen på ett bra sätt 
vilka verktyg som kommunen har i arbetet såsom markstrategier, 
markanvisning, bygglov, detaljplaner, översiktsplan och allmännyttiga 
bostadsbolag. 

Under målen för Fysisk planering återfinns flera mål som kopplar riktlinjerna till 
kommunens översiktsplan. Det är positivt då det stärker genomförandet av 
riktlinjernas intentioner. I översiktsplanen finns ett antal planeringsstrategier, 
som kan ses som verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier och som 
ska ge vägledning och stöd vid exempelvis detaljplanering och 
intresseavvägningar. Flera av dessa planeringsstrategier, särskilt under rubriken 
Bostadsbyggande och boendemiljöer, är relevanta för kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Länsstyrelsen välkomnar därför att kommunen i förslaget 
till riktlinjer för bostadsförsörjning lyfter fram att Borås Stad under 
mandatperioden ska verka för att bostadsbyggandet följer intentionerna i 
översiktsplanen och att översiktsplanens effekter på bostadsbyggandet 
regelbundet ska följas upp. Denna växelvisa koppling mellan riktlinjerna och 
översiktsplanen är ett gott exempel på hur dessa två dokument kan användas i 
kommunens samhällsplanering och bostadsförsörjning. 
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Analyser som grund för riktlinjerna: Under rubriken Framtidsspaning görs en 
intressant omvärldsbevakning över faktorer som på olika sätt påverkar 
bostadsmarknaden och kommuninvånarnas möjligheter att efterfråga bostäder. 

Vidare görs en redogörelse för nuläget i kommunen avseende demografi, 
flyttnetto, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Upplåtelseformer redovisas 
också på illustrativa kartor där det blir tydligt att det befintliga beståndet ser 
olika ut i olika delar av kommunen. I kombination med åldersstrukturer, 
befolkningsutveckling, det befintliga beståndets skilda strukturer och 
områdesspecifika trender görs sedan behovsanalyser över kommunens olika 
delar. Här redovisas sedan exempelvis en ökad andel äldre i vissa områden och 
ett behov av bostäder som svarar mot deras behov, eller ett ökat behov av 
förskolor och skolor i andra områden. 

I analysen över läget i kommunen skulle uppgifter om prisutvecklingen för 
bostäder och bostadsbyggande samt uppgifter om efterfrågan i kommunen 
utvecklas. Det kan beröra hur arbetsmarknaden ser ut i kommunen samt 
uppgifter om hur byggaktörerna ser på konjunkturen och förutsättningarna för 
att investera i bostadsbyggande i kommunen. 

Avvägning gentemot andra allmänna intressen: Länsstyrelsen vill understryka att vad 
gäller utbyggnadsområdens lämplighet behöver, där så inte skett, det prövas i 
kommunens översikts- och detaljplanering. Avvägningen mellan det allmänna 
intresset bostadsförsörjning och övriga allmänna intressen sker i kommunens 
översiktsplanering och avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i 
kommunens detaljplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer 
därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering. 

Antagna riktlinjer: När riktlinjerna för bostadsförsörjningen antagits av 
kommunfullmäktige önskar Länsstyrelsen att kommunen skickar handlingen till 
Länsstyrelsen. 

Kommentar:  

Det är viktigt att exploatörer även läser Översiktsplanen. Vi anser att sammankopplingen 
ligger på en lagom nivå för att nå det. 

Det övergripande målet för bostadsbyggande på 750 bostäder per år justeras till 600 bostäder 
per år. 600 bostäder per år innebär en ökning med 20 % utifrån dagens nivå på byggande.  

Statistikunderlaget har justerats utifrån att SCB har släppt senare uppgifter. Dock har inte 
prisutvecklingen tagit med då vi anser att det finns andra som redan tar fram denna statistik 
och som också har uppdatering fler gånger per år.   
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Grannkommuner och kommunalförbund 
Herrljunga kommun 

Herrljunga kommun tillstyrker Borås stads riktlinjer för bostadsbyggande.  

Herrljunga kommun vill i sammanhanget framföra att den kraftiga inflyttning 
till staden och det expansiva bostadsbyggandet som förutspås i analyserna 
medför ett ökat behov av tillfredsställande infrastruktur, både när det gäller väg 
och järnväg. 

I del 3 finns några intressanta och rimliga analyser som sannolikt även är 
relevanta att applicera på Herrljunga kommun, särskilt under rubrikerna 
Serviceorter s.22 och Övriga orter och landsbygd, s.24. Då Herrljunga kan dra 
nytta av dessa analyser i det interna arbetet så tackar vi ödmjukast för att Borås 
stad delar med sig av analyserna i riktlinjerna. Det är också välbetänkt att det i 
riktlinjerna poängteras att det är möjligt att dra andra slutsatser utifrån de 
prognoser som läggs fram. 

Kommentar:  

Borås Stad arbetar med att Ta fram en Trafikplan som ska hantera trafiken för samtliga 
trafikslag i en växande stad. Den bedöms att skickas på remiss under året.  

Svenljunga kommun 

Svenljunga kommun tillstyrker Borås stads förslag till nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 

Förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Borås stad är uppdelad i tre 
delar som riktar sig till olika aktörer, vilket gör det lätt för läsaren att hitta 
informationen den söker. Det ges en tydlig bild av vilka trender man ser och 
hur bostadsbeståndet idag ser ut. Man redovisar mål och byggmöjligheter i 
handlingsplanen som lätt kan följas upp. Rollfördelning redovisas för att förstå 
hur målet om 750 bostäder per år ska uppnås och ett tydligt mångfalds-
perspektiv pekar ut grupper som kan möta svårigheter på bostadsmarknaden. 

Svenljunga kommun ser positivt på att Borås stad belyser bostadsförsörjning ur 
ett regionalt- och mellankommunaltperspektiv. För att verka för en konkurrens-
kraftig region och stabil bostadsmarknad vill Svenljunga kommun lyfta fram 
vikten av samarbete för att nå Vision Västra Götaland om det goda livet. 

Vi önskar Borås stad lycka till i det fortsatta arbetet. 

Tranemo kommun 

Borås stad har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet är väl 
genomarbetat. Tranemo kommun vill uppmärksamma Borås stad på vikten av 
god framkomlighet längs med riksväg 27. Det är bekymmersamt om riksväg 27 
erhåller karaktären av en lokalgata sträckan Kråkered-Viared. Medfinansie-
ringen mellan Tranemo, Svenljunga, Borås och Västragötalandsregionen till den 
nya vägsträckningen syftade till en ”förbifart”. Tranemo kommun förutsätter att 
vägsträckan även fortsättningsvis bibehåller den funktionen.   
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Grannkommuner och kommunalförbund 
Herrljunga kommun 

Herrljunga kommun tillstyrker Borås stads riktlinjer för bostadsbyggande.  

Herrljunga kommun vill i sammanhanget framföra att den kraftiga inflyttning 
till staden och det expansiva bostadsbyggandet som förutspås i analyserna 
medför ett ökat behov av tillfredsställande infrastruktur, både när det gäller väg 
och järnväg. 

I del 3 finns några intressanta och rimliga analyser som sannolikt även är 
relevanta att applicera på Herrljunga kommun, särskilt under rubrikerna 
Serviceorter s.22 och Övriga orter och landsbygd, s.24. Då Herrljunga kan dra 
nytta av dessa analyser i det interna arbetet så tackar vi ödmjukast för att Borås 
stad delar med sig av analyserna i riktlinjerna. Det är också välbetänkt att det i 
riktlinjerna poängteras att det är möjligt att dra andra slutsatser utifrån de 
prognoser som läggs fram. 

Kommentar:  

Borås Stad arbetar med att Ta fram en Trafikplan som ska hantera trafiken för samtliga 
trafikslag i en växande stad. Den bedöms att skickas på remiss under året.  

Svenljunga kommun 

Svenljunga kommun tillstyrker Borås stads förslag till nya riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 

Förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Borås stad är uppdelad i tre 
delar som riktar sig till olika aktörer, vilket gör det lätt för läsaren att hitta 
informationen den söker. Det ges en tydlig bild av vilka trender man ser och 
hur bostadsbeståndet idag ser ut. Man redovisar mål och byggmöjligheter i 
handlingsplanen som lätt kan följas upp. Rollfördelning redovisas för att förstå 
hur målet om 750 bostäder per år ska uppnås och ett tydligt mångfalds-
perspektiv pekar ut grupper som kan möta svårigheter på bostadsmarknaden. 

Svenljunga kommun ser positivt på att Borås stad belyser bostadsförsörjning ur 
ett regionalt- och mellankommunaltperspektiv. För att verka för en konkurrens-
kraftig region och stabil bostadsmarknad vill Svenljunga kommun lyfta fram 
vikten av samarbete för att nå Vision Västra Götaland om det goda livet. 

Vi önskar Borås stad lycka till i det fortsatta arbetet. 

Tranemo kommun 

Borås stad har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet är väl 
genomarbetat. Tranemo kommun vill uppmärksamma Borås stad på vikten av 
god framkomlighet längs med riksväg 27. Det är bekymmersamt om riksväg 27 
erhåller karaktären av en lokalgata sträckan Kråkered-Viared. Medfinansie-
ringen mellan Tranemo, Svenljunga, Borås och Västragötalandsregionen till den 
nya vägsträckningen syftade till en ”förbifart”. Tranemo kommun förutsätter att 
vägsträckan även fortsättningsvis bibehåller den funktionen.   
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Tranemo kommun vill även göra Borås stad uppmärksam på den expansion 
som nu påbörjas i Länghem avseende bostäder. Tranemo kommun gör en 
Fördjupad översiktsplan i Länghem mot bakgrund av den ökade efterfrågan på 
bostäder. Dess naturliga närhet till Borås är en av förklaringarna till den ökade 
efterfrågan.  

Kommentar:  

Den tilltänkta exploateringen är norr om väg 27 där det nuvarande industriområdet 
Gässlösa ligger. Utbredningen av statistikområdet nere vid väg 27 är stort och kan upplevas 
som något missvisande i redovisningen, men kan inte av tekniska skäl justeras. Borås Stad 
har under våren 2019 antagit en utbyggnadsstrategi som tydligare beskriver hur/när 
omvandlingen kan ske för de centrala utvecklingsområdena i staden. Arbete med en 
Trafikplan för Borås pågår och bedöms att skickas på remiss under året.  

Borås Stad välkomnar utvecklingen av Länghem. 

Bollebygds kommun 

Inget svar 

Marks kommun  

Inget svar 

Ulricehamns kommun 

Inget svar 

Vårgårda kommun 

Inget svar 

Boråsregionen 

Inget svar 

 

Nämnder 
Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka riktlinjer för bostadsförsörjning under 
förutsättning att ansvaret för sociala boenden tas bort i riktlinjerna. Detta med 
anledning av att det pågår en utredning om ansvarsfördelningen mellan 
förvaltningarna med anskaffning av lägenheter som kan användas som sociala 
boenden.  

Arbetslivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt anvisningslagen. 
Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för personer som är 
utsatta av relationsvåld eller hedersrelaterat våld eller förtryck. Dessutom 
hanteras sociala kontrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet att få 
ett eget hyreskontrakt. Individ och Familjeomsorgen har ansvaret att tillgodose 
övergångsbostäder för personer med socialmedicinskt funktionsnedsättning 
samt boenden för barn under 18 utan vårdnadshavare. Vid nyproduktion av 
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bostäder hamnar hyresnivåerna högt vilket innebär att flertal inom målgruppen 
som uppbär försörjningsstöd, etableringsersättning eller låg inkomst inte har 
möjlighet att flytta in i dessa fastigheter. Det finns ett stort behov av att bygga 
hyresfastigheter med lägre standard och därmed lägre hyror. Bostadsegrationen 
kan då minska och innebär en bättre integrering av nyanlända i staden.  

Kommentar:  

Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  Texterna har dessutom kompletterats 
utifrån inkomna synpunkter. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter 
justeringen. 

Utredningen kring ansvar om Sociala boenden pågår. I väntan på förigställandet av den har 
ansvarets fördelats på Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Sociala omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker riktlinjerna för 
bostadsförsörjning samt översänder ett remissvar med synpunkter på vissa 
avsnitt. 

Nämnden instämmer i stort med de framtagna riktlinjerna. Bostads- och 
befolkningsanalysen ger ett bra underlag för att se vad som krävs för åtgärder 
och riktlinjer för att ge goda bostäder åt alla grupper.  

Nämnden har främst synpunkter på vissa delar av del 1 – Riktlinjer. Nämnden 
saknar en egen rubrik för Individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra 
nämndens ansvar och boenden. Nämnden har mycket riktigt ansvaret för 
boenden ensamkommande barn men som i texten på sidan 10 återfinns under 
Arbetslivsnämndens rubrik. Vissa boenden saknas här såsom Individ- och 
familjeomsorgens ansvar för akutboende för hemlösa och stödboende för de 
med missbruksproblematik.  

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” kan 
upplevas otydlig och nämnden rekommenderar uttrycket ”personer med 
bristande resurser på bostadsmarknaden”.  

I riktlinjerna anges att ”en blandning av upplåtelseformer i samma 
bostadsområde stärker förutsättningarna för att människor med olika 
socioekonomiska bakgrund ska kunna bo i samma område”. Nämnden stödjer 
denna inriktning. Nämnden anser dock att det uttrycks mycket litet om 
förutsättningarna för nyproduktionen eller möjligheten att frigöra bostäder för 
grupper med begränsade ekonomiska resurser. Nämnden konstaterar att det i 
befolkningsanalysen omnämns att de på flera bostadsområden finns större 
familjer som är trångbodda. Detta ofta i kombination med ekonomiska 
begränsningar I riktlinjerna finns dock inget som adresserar detta 
bostadsförsörjningsbehov.  

Sammantaget är nämnden positiv till riktlinjerna men önskar att hänsyn tas till 
de synpunkter som lämnats. 
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bostäder hamnar hyresnivåerna högt vilket innebär att flertal inom målgruppen 
som uppbär försörjningsstöd, etableringsersättning eller låg inkomst inte har 
möjlighet att flytta in i dessa fastigheter. Det finns ett stort behov av att bygga 
hyresfastigheter med lägre standard och därmed lägre hyror. Bostadsegrationen 
kan då minska och innebär en bättre integrering av nyanlända i staden.  

Kommentar:  

Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  Texterna har dessutom kompletterats 
utifrån inkomna synpunkter. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter 
justeringen. 

Utredningen kring ansvar om Sociala boenden pågår. I väntan på förigställandet av den har 
ansvarets fördelats på Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Sociala omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker riktlinjerna för 
bostadsförsörjning samt översänder ett remissvar med synpunkter på vissa 
avsnitt. 

Nämnden instämmer i stort med de framtagna riktlinjerna. Bostads- och 
befolkningsanalysen ger ett bra underlag för att se vad som krävs för åtgärder 
och riktlinjer för att ge goda bostäder åt alla grupper.  

Nämnden har främst synpunkter på vissa delar av del 1 – Riktlinjer. Nämnden 
saknar en egen rubrik för Individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra 
nämndens ansvar och boenden. Nämnden har mycket riktigt ansvaret för 
boenden ensamkommande barn men som i texten på sidan 10 återfinns under 
Arbetslivsnämndens rubrik. Vissa boenden saknas här såsom Individ- och 
familjeomsorgens ansvar för akutboende för hemlösa och stödboende för de 
med missbruksproblematik.  

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” kan 
upplevas otydlig och nämnden rekommenderar uttrycket ”personer med 
bristande resurser på bostadsmarknaden”.  

I riktlinjerna anges att ”en blandning av upplåtelseformer i samma 
bostadsområde stärker förutsättningarna för att människor med olika 
socioekonomiska bakgrund ska kunna bo i samma område”. Nämnden stödjer 
denna inriktning. Nämnden anser dock att det uttrycks mycket litet om 
förutsättningarna för nyproduktionen eller möjligheten att frigöra bostäder för 
grupper med begränsade ekonomiska resurser. Nämnden konstaterar att det i 
befolkningsanalysen omnämns att de på flera bostadsområden finns större 
familjer som är trångbodda. Detta ofta i kombination med ekonomiska 
begränsningar I riktlinjerna finns dock inget som adresserar detta 
bostadsförsörjningsbehov.  

Sammantaget är nämnden positiv till riktlinjerna men önskar att hänsyn tas till 
de synpunkter som lämnats. 
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Kommentar:  

Individ- och familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga uppdelningen 
inom den kommunala organisationen. Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  
Texterna har dessutom kompletterats utifrån inkomna synpunkter. En avstämning med 
berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” ändras till ”Personer 
med bristande resurser på bostadsmarknaden” 

Nyproduktion av bostäder är dyrt och sällan möjliga för grupper med begränsade resurser. 
Där är det snarare att flyttkedjor medför att bostäder i det befintliga beståndet frigörs. För att 
förbättra situationen finns ett övergripande mål att Samarbeten och arbetsmetoder både 
mellan förvaltningar och externa aktörer ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive 
grupp.  Arbetslivsförvaltningen kommer att ansvara att ett en gemensam handlingsplan tas 
fram.  

Sociala omsorgsnämnden  

Nämnden anser att behoven kring boende för personer med 
funktionsnedsättning, tydligare behöver lyftas fram i dokumentet. Sociala 
omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt. 

Nämnden har några förslag på ändringar och tillägg: Gällande del 1: Riktlinjer 
för bostadsförsörjning  

Sida 5, under stycket ”Bra bostäder åt alla”: Lägga till att det är viktigt att en 
byggnation ska säkerställa tillgänglighet för stadens samtliga invånare, även de 
med någon form av funktionsnedsättning. Närhet till serviceutbud och 
kollektivtrafik är nödvändigt för den senare gruppen.  

Under samma stycke: Nämndernas ansvar att samarbeta i att få fram bra bostäder 
till alla är en utmanande nödvändig framtidsfråga som måste lyftas fram.  

Under samma stycke lägga till en punkt: Sociala omsorgsnämnden ska tillgodose 
behovet av bostäder till personer med funktionsnedsättning som fått beslut 
enligt SoL eller LSS.  

Sidan 7: ’Borås Stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 
tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – 
barnfamiljen, studenten, ensamhushållet, pensionären och samboparet’ – Här 
bör man lägga till: Personer med funktionsnedsättning.  

Lägg gärna till ’fler tillgängligt anpassade bostäder som gör det lättare för 
personer med funktionsnedsättning att flytta.  

Under Detaljplaner och planberedskap. Här saknas en beskrivning att planering av 
bostäder ska ta hänsyn till Universal Utformning principen. Även en 
beskrivning att i Borås används VGR riktlinjer.  

Sida 9, Stycket Sociala omsorgsförvaltningen… Särskilt boende enligt LSS är bostäder 
med särskild service, eller annan särskild anpassad bostad. Kommunen erbjuder 
två olika former av bostäder för personer som omfattas av lagen: gruppbostad 
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och servicebostad. Gruppbostad är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga 
egna lägenheter, i direkt anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro 
och möjligheter att tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt 
personalstöd utifrån individuella behov.  

Servicebostad är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt 
boende, med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, 
samt gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 
gemensamma måltider i en närbelägen lokal.  

Samlokalisering av t ex gruppbostad/servicebostad med bostäder kan vara ett 
alternativ framöver. Viktigt är då att grupp – eller servicebostadens läge i 
huskroppen noggrant planeras.  

Sida 9, Psykiatriboende: Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är 
ett boende som är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som 
inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 
det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska personen ha 
ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av 
dygnet. Det är utformat som en gruppbostad med ett antal separata fullvärdiga 
lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 
gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 
individuella behov.  

Även inom socialpsykiatrin skulle man kunna tänka sig servicebostäder framåt i 
tiden, med närhet till baslägenhet varifrån boendestödjare utgår. Nämnden 
anser också att vi behöver tänka nytt. Vid nybyggnation av äldreboenden så bör 
man också titta på möjligheten att bygga grupp/servicebostad i nära anslutning 
eller till och med i samma huskropp. Effekter som kan uppnås av detta är b.la 
en ökad möjlighet till rörlighet vid förändrade behov men även en ökad 
möjlighet till samplanering av personalresurser.  

Sida 8, Under Äldre och personer med funktionsnedsättning: Kommunen ansvarar för 
att ge stöd och hjälp för äldre och personen med funktionsnedsättning enligt 
två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som behöver stöd och vård 
och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är ett lag som syfta till 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  

Sida 9, stycket: Personer med svag ställning på bostadsmarknaden: Många personer med 
funktionsnedsättning ingår också i denna grupp. Inte alla personer med 
funktionsnedsättning har rätt till LSS eller SoL. Många ramlar mellan stolarna 
och vissa inte har föräldrar som kan försörja dem. Barn med 
funktionsnedsättning som inte har insatser från kommunen, bor i familjehem 
och fyller 18 riskerar hamnar i denna situation.  

Sidan 10, stycket Allmännyttiga bostadsbolag: Bostadportal för 
tillgänglighetsanpassade bostäder bör tillskapas. Det är viktigt att börja 
inventera tillgängligt anpassade bostäder som finns - öka medvetenhet hos 
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och servicebostad. Gruppbostad är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga 
egna lägenheter, i direkt anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro 
och möjligheter att tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt 
personalstöd utifrån individuella behov.  

Servicebostad är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt 
boende, med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, 
samt gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 
gemensamma måltider i en närbelägen lokal.  

Samlokalisering av t ex gruppbostad/servicebostad med bostäder kan vara ett 
alternativ framöver. Viktigt är då att grupp – eller servicebostadens läge i 
huskroppen noggrant planeras.  

Sida 9, Psykiatriboende: Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är 
ett boende som är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som 
inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 
det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska personen ha 
ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av 
dygnet. Det är utformat som en gruppbostad med ett antal separata fullvärdiga 
lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 
gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 
individuella behov.  

Även inom socialpsykiatrin skulle man kunna tänka sig servicebostäder framåt i 
tiden, med närhet till baslägenhet varifrån boendestödjare utgår. Nämnden 
anser också att vi behöver tänka nytt. Vid nybyggnation av äldreboenden så bör 
man också titta på möjligheten att bygga grupp/servicebostad i nära anslutning 
eller till och med i samma huskropp. Effekter som kan uppnås av detta är b.la 
en ökad möjlighet till rörlighet vid förändrade behov men även en ökad 
möjlighet till samplanering av personalresurser.  

Sida 8, Under Äldre och personer med funktionsnedsättning: Kommunen ansvarar för 
att ge stöd och hjälp för äldre och personen med funktionsnedsättning enligt 
två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som behöver stöd och vård 
och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är ett lag som syfta till 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  

Sida 9, stycket: Personer med svag ställning på bostadsmarknaden: Många personer med 
funktionsnedsättning ingår också i denna grupp. Inte alla personer med 
funktionsnedsättning har rätt till LSS eller SoL. Många ramlar mellan stolarna 
och vissa inte har föräldrar som kan försörja dem. Barn med 
funktionsnedsättning som inte har insatser från kommunen, bor i familjehem 
och fyller 18 riskerar hamnar i denna situation.  

Sidan 10, stycket Allmännyttiga bostadsbolag: Bostadportal för 
tillgänglighetsanpassade bostäder bör tillskapas. Det är viktigt att börja 
inventera tillgängligt anpassade bostäder som finns - öka medvetenhet hos 
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bostadsbolaget. Personer med rörelsehinder familjer som har barn med 
rörelsehinder bör ha förtur till tillgängliganpassade bostäder - de kan inte bo var 
som helst.  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.  

Kommentar:  

Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  Texterna kompletterats utifrån 
inkomna synpunkter. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

De mer visionära tankegångarna i yttrandet bör utvecklas i övergripande målet att 
”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska utvecklas 
för att tillgodose behovet för respektive grupp.  Arbetslivsförvaltningen kommer att ansvara 
att ett en gemensam handlingsplan tas fram.” 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vård-och äldrenämnden tillstyrker förslag till Borås Stads riktlinjer för 
bostadsförsörjning, samt betonar vikten av att omgående utreda placering av ett 
nytt vård- och omsorgsboende. 

Vård- och äldrenämnden har i tidigare yttranden, bland annat över 
översiktsplanen och utbyggnadsstrategin, påtalat att det behövs två nya vård-
och omsorgsboenden inom fem respektive tio års tid. Framförallt behövs 
boenden för personer med demenssjukdom. Boendena behöver omfatta ett 
flertal avdelningar och platser. De nya vård- och omsorgsboendena behöver 
inte byggas i centralorten, men det är viktigt att de byggs där det finns goda 
kommunikationsmöjligheter i form av kollektivtrafik. Det är också viktigt med 
en fin utemiljö vid vård- och omsorgsboenden, där de boende kan röra sig på 
ett tryggt och säkert sätt. Det är alltså lämpligare att bygga lägre hus, än att 
bygga vård- och omsorgsboende på höjden inne i stadskärnan. Eftersom 
behovet av nytt vård- och omsorgsboende är stort och akut, behöver 
placeringen av ett sådant utredas omgående.  

Kommentar:  

Uppgifterna finns med i Lokalresursplanen.  

Lokalförsörjningsnämnden  

Lokalförsörjningsnämndens beslut Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker 
remissen.  

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till Riktlinjer för 
bostadsförsörjning.  

Dock vill nämnden särskilt trycka på behovet av bostäder med särskild service 
för vuxna enligt LSS. Enligt socialtjänstlagen är det kommunens uppgift att 
medverka till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov. Rätten till bostad är även 
lagstadgade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kraven 
på dessa bostäder är att de ska vara fullvärdiga, att det är den enskildes privata 
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och permanenta hem samt att de inte får placeras så att de får en institutionell 
prägel. Dessa krav innebär i dagsläget svårigheter eftersom efterfrågan på 
bostäder i allmänhet överstiger utbudet.  

Till detta kommer att om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska 
kommunen rapportera detta till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Gör IVO bedömningen att väntetiden sedan varit oskäligt lång 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten.  

För att undanröja svårigheterna med att verkställa beslut är det viktigt att 
kommunen använder sig av de verktyg som finns till hjälp i arbetet med 
bostadsförsörjning. Exempelvis genom markanvisningsavtal ställa villkor som 
skapar boendealternativ för personer med särskilda behov. Villkor kan också 
ställas på hyresnivå vilket gynnar staden ekonomiskt då Kommunfullmäktige 
fattat beslut om hyrestak för äldrebostäder, LSS-bostäder och psykiatriboende. 

För att på ett aktivt sätt medverka till att det finns bostäder för utsatta och 
svaga grupper föreslår nämnden att det i samverkan mellan berörda 
förvaltningar tas fram en särskild handlingsplan för bostadsförsörjning riktad 
mot dessa. 

Kommentar:  

En separat handlingsplan för bostäder för utsatta och svaga grupper är intressant. Den ligger 
i linje med målet om att ”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och 
externa aktörer ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive grupp”. 
Arbetslivsnämnden kommer ansvara för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas 
fram.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker riktlinjerna för bostadsförsörjning med 
följande kommentarer: 

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på del 3 – befolknings- och 
bostadsanalys. Dokumentet ger en tydlighet mot alla som agerar på 
bostadsmarknaden. Den kommer vara ett värdefullt stöd i nämndens arbete 
med att bedöma planbeskedsansökningar. 

I del 1 under ”Kommunens mål för bostadsbyggande” står att 
”Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, 
som ligger i balans med genomförande.” 

Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsen åsikt att det är viktigt att 
detaljplaneringen fokuserar på de områden som är utpekade i Översiktsplanen 
och Utbyggnadsstrategin och att de detaljplaner som tas fram ska ligga i balans 
med genomförandet. Genomförandet av detaljplaner kräver ofta investeringar 
från kommunen i form av infrastruktur och service. För att kommunen ska 
kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt är det därför av vikt att inte allt 
för mycket planberedskap finns outnyttjad som plötsligt kan generera stora 
behov av kommunal service. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller dock att 
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och permanenta hem samt att de inte får placeras så att de får en institutionell 
prägel. Dessa krav innebär i dagsläget svårigheter eftersom efterfrågan på 
bostäder i allmänhet överstiger utbudet.  

Till detta kommer att om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska 
kommunen rapportera detta till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. Gör IVO bedömningen att väntetiden sedan varit oskäligt lång 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten.  

För att undanröja svårigheterna med att verkställa beslut är det viktigt att 
kommunen använder sig av de verktyg som finns till hjälp i arbetet med 
bostadsförsörjning. Exempelvis genom markanvisningsavtal ställa villkor som 
skapar boendealternativ för personer med särskilda behov. Villkor kan också 
ställas på hyresnivå vilket gynnar staden ekonomiskt då Kommunfullmäktige 
fattat beslut om hyrestak för äldrebostäder, LSS-bostäder och psykiatriboende. 

För att på ett aktivt sätt medverka till att det finns bostäder för utsatta och 
svaga grupper föreslår nämnden att det i samverkan mellan berörda 
förvaltningar tas fram en särskild handlingsplan för bostadsförsörjning riktad 
mot dessa. 

Kommentar:  

En separat handlingsplan för bostäder för utsatta och svaga grupper är intressant. Den ligger 
i linje med målet om att ”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och 
externa aktörer ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive grupp”. 
Arbetslivsnämnden kommer ansvara för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas 
fram.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker riktlinjerna för bostadsförsörjning med 
följande kommentarer: 

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på del 3 – befolknings- och 
bostadsanalys. Dokumentet ger en tydlighet mot alla som agerar på 
bostadsmarknaden. Den kommer vara ett värdefullt stöd i nämndens arbete 
med att bedöma planbeskedsansökningar. 

I del 1 under ”Kommunens mål för bostadsbyggande” står att 
”Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, 
som ligger i balans med genomförande.” 

Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsen åsikt att det är viktigt att 
detaljplaneringen fokuserar på de områden som är utpekade i Översiktsplanen 
och Utbyggnadsstrategin och att de detaljplaner som tas fram ska ligga i balans 
med genomförandet. Genomförandet av detaljplaner kräver ofta investeringar 
från kommunen i form av infrastruktur och service. För att kommunen ska 
kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt är det därför av vikt att inte allt 
för mycket planberedskap finns outnyttjad som plötsligt kan generera stora 
behov av kommunal service. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller dock att 
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detta främst gäller vid detaljplanering utanför det område som är utpekat i 
Utbyggnadsstrategin och serviceorterna. För att vi ska kunna ha god 
planberedskap förutsätter Samhällsbyggnadsnämnden att det finns en strategisk 
planering kring infrastruktur och offentlig service. 

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning - en lägesredovisning av 
pågående bostadsprojekt 2019-2023 

Det är positivt att det finns en förteckning av pågående projekt men 
Samhällsbyggnadsnämnden saknar i handlingsplanen en tydligare vägledning 
och strategiska ställningstaganden kring vilka detaljplaner som ska prioriteras. I 

avsnittet om Kommunens verktyg i del 1 finns exempel på verktyg som 
kommunen kan använda sig av för att främja bostadsbyggandet. 
Samhällsbyggnadsnämnden vill framhålla att dessa verktyg är viktiga och inte 
bara kan, utan också bör, användas. 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar också en tydligare verksamhetsplan där 
aktiviteter som rör översiktlig planering och markanvisningar ska specificeras 
och tidsättas. Det är ett värdefullt underlag för verksamhetsplanen för 
detaljplanering och möjliggör en större tydlighet mot exploatörer om när ett 
visst projekt kan vara möjligt att påbörja. 

Kommentar: 

Arbete pågår med en Trafikplan och förväntas skickas ut på remiss under året.  

Tanken med att kunna använda handlingsplanen för att ge direktiv för vad som behöver 
styra i verksamhetsplanen för detaljplanering är bra. Då handlingsplanen för bostadsbyggande 
kommer antas av Kommunsstyrelen årligen finns möjlighet att utveckla detta arbete samt 
lägga till mer text om detta vid behov. Detta kan förvisso även ske i den årliga utvärderingen 
av översiktsplanen. På så sätt kan en mer rullande planering åstadkommas.  

De mål kring fysisk planering som anges i Riktlinjerna är ett sätt att lägga mer tyngd på 
vilka uppgifter som behöver prioriteras. Dessutom kommer uppföljning av översiktsplanen 
också vara ett led i att stärka arbetet med att nå uppsatta mål.  

Förskolenämnden  

Förskolenämnden tillstyrker ärendet. Det viktigt att Förskolenämnden i ett 
tidigt skede involveras i planprocesser, för att säkerställa att antalet 
förskoleplatser möter det behov som uppstår när staden växer. 

Grundskolenämnden  

Grundskolenämnden tillstyrker Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Prognosen som presenteras visar att barn och ungdomar som befinner sig i 
skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den ökningen som visas i 
prognosen flyttas över till stadens utvecklingsområden. Behov av exempelvis 
skola bör bedömas gemensamt med den centrumnära bebyggelsen och 
samordnas med ett hela staden-perspektiv. Faktorer som påverkar val av 
bostadsområde är kvaliteten på offentlig och kommunal service. Möjligheten till 
en bra skola ger attraktivitet till ett område och det är tydligt i underökningar att 
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kommunens jämförelsetester påverkar. Jämförelsetjänster bedöms få en allt 
större påverkan av invånarna framöver. 

Grundskolenämnden menar i remissvaret att det är viktigt att det finns 
grundskola i närheten där elever bor. För att få en attraktiv skola och 
bostadsområde i en attraktiv stad är det viktigt att avsätta plats för skola 
alternativ tomt för utbyggnation av grundskola vid planering av nya 
bostadsområden. 

Grundskolenämnden menar att det är viktigt för staden att ha barnperspektivet 
i fokus. Funktioner som barn har behov av bör vara samlat till platser i närhet 
av barnet och familjens närområde. 

Kommentar: 

Det stämmer att barn i skolåldern bedöms öka under perioden. Detaljplanearbete har 
påbörjats för en ny 4-parallell skola F-6 på Gässlösa. Utbyggnad av ett flertal skolor pågår 
eller är under planeringsstadiet. Ytterligare byggnation kommer säkert att bli aktuellt, men 
plats är inte lokaliserad ännu.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Det råder i dagsläget lokaler för gymnasieutbildning och Lokalförsörjnings-
förvaltningen har svårt att hitta tomter för gymnasieskolor i centrumlägen eller 
lokaler att hyra. Det är av största vikt att utbudet av lokaler för gymnasie-
utbildning möter det behov som uppstår när staden växer. Vid utarbetande av 
mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden i ett tidigt skede involveras i processen.  

Nämnden bedömer att det finns ett behov av att utveckla metoder med 
nyckeltal för det kommunala lokalbehovet kopplat till stadsutvecklingsplaner på 
alla nivåer, från översiktsplan till detaljplan. För förskola och de lägre åldrarna i 
grundskolan är behovet av lokaler i närområdet stort. För gymnasieskola är det 
angeläget med centralt placerade skolor. Där är det extra svårt att hitta tomter, 
vilket gör det angeläget att i mycket tidiga skeden definiera behov. 

Kommentar: 

En ny centralt belägen Gymnasieskola kommer att tas med i kommande 
Lokalförsörjningsplan 2019-2021.  

Det är bra tanke att utveckla metoder med nyckeltal för kommunala behov.  Ett sådant 
arbete kan starta längre fram men bör inte vara en del av Riktlinjer för bostadsförsörjning.   

Fritids- och folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning med 
föreslagna förbättringsområden  

För att staden ska utvecklas i den riktning som är önskvärd, enligt antagna 
styrdokument, är det bra att översiktsplanen kompletteras med fördjupade 
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kommunens jämförelsetester påverkar. Jämförelsetjänster bedöms få en allt 
större påverkan av invånarna framöver. 

Grundskolenämnden menar i remissvaret att det är viktigt att det finns 
grundskola i närheten där elever bor. För att få en attraktiv skola och 
bostadsområde i en attraktiv stad är det viktigt att avsätta plats för skola 
alternativ tomt för utbyggnation av grundskola vid planering av nya 
bostadsområden. 

Grundskolenämnden menar att det är viktigt för staden att ha barnperspektivet 
i fokus. Funktioner som barn har behov av bör vara samlat till platser i närhet 
av barnet och familjens närområde. 

Kommentar: 

Det stämmer att barn i skolåldern bedöms öka under perioden. Detaljplanearbete har 
påbörjats för en ny 4-parallell skola F-6 på Gässlösa. Utbyggnad av ett flertal skolor pågår 
eller är under planeringsstadiet. Ytterligare byggnation kommer säkert att bli aktuellt, men 
plats är inte lokaliserad ännu.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Riktlinjer för 
bostadsförsörjning samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Det råder i dagsläget lokaler för gymnasieutbildning och Lokalförsörjnings-
förvaltningen har svårt att hitta tomter för gymnasieskolor i centrumlägen eller 
lokaler att hyra. Det är av största vikt att utbudet av lokaler för gymnasie-
utbildning möter det behov som uppstår när staden växer. Vid utarbetande av 
mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden i ett tidigt skede involveras i processen.  

Nämnden bedömer att det finns ett behov av att utveckla metoder med 
nyckeltal för det kommunala lokalbehovet kopplat till stadsutvecklingsplaner på 
alla nivåer, från översiktsplan till detaljplan. För förskola och de lägre åldrarna i 
grundskolan är behovet av lokaler i närområdet stort. För gymnasieskola är det 
angeläget med centralt placerade skolor. Där är det extra svårt att hitta tomter, 
vilket gör det angeläget att i mycket tidiga skeden definiera behov. 

Kommentar: 

En ny centralt belägen Gymnasieskola kommer att tas med i kommande 
Lokalförsörjningsplan 2019-2021.  

Det är bra tanke att utveckla metoder med nyckeltal för kommunala behov.  Ett sådant 
arbete kan starta längre fram men bör inte vara en del av Riktlinjer för bostadsförsörjning.   

Fritids- och folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning med 
föreslagna förbättringsområden  

För att staden ska utvecklas i den riktning som är önskvärd, enligt antagna 
styrdokument, är det bra att översiktsplanen kompletteras med fördjupade 
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översiktsplaner och planprogram. Det stärker områdenas planering, skapar 
ramar för de som vill bygga och ger möjlighet att i god tid planera för 
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service. För att 
skapa trygghet och liv mellan husen behöver man tidigt i stadsomvandlingen ta 
mark i anspråk för aktivitet, mötesplatser och gröna områden.  

Det är bra att serviceorterna pekas ut som uttalade utvecklingsområden. Utifrån 
riktlinjerna tycker vi att det behövs en mer uttalad målbild och omfattning om 
vad serviceorterna ska innehålla för olika bostadsformer, för att tillgodose de 
olika behov som finns.  

Olika behov av boende beskrivs på ett tydligt sätt under rubriken ”Bra bostäder 
för alla”, men där saknas gruppen med svag socioekonomisk position i 
samhället, som inte är hemlösa. För de som är socioekonomiskt svaga behöver 
det finns hyresrätter i olika delar av staden för att tillgängliggöra boende för alla. 
Likaså bör det finnas varierande boendeformer på de utsatta områdena för att 
möjliggöra en bostadskarriär inom området, såväl som till en annan del av 
staden.  

Vi anser inte att bostadsintegrationen lyfts fram tillräckligt tydligt i riktlinjerna. 
På sid 7 står det: ”En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur 
stärker social sammanhållning”. Texten uppfattas mer som ett konstaterande än 
en riktlinje för bostadsbyggandet i Borås Stad. Utifrån stadens utmaningar och 
det samlade arbetet för integration bör bostadsintegrationen vara mer uttalad 
och målinriktad.  

Kommentar: 

Fördjupade översiktsplaner och Planprogram är bra verktyg för att säkra viktiga delar i 
planeringen samt hur området kopplas till övriga delar av staden.  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas.  

Det finns ett förslag att ta fram en separat handlingsplan under målen för bostäder för alla. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas fram.  

Kulturnämnden  

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning under 
förutsättning att de viktiga tillägg som tas upp nedan förs in i skrivningen.  

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning förhåller sig till Vision 2025 och 
Översiktsplanen och kommer att ersätta kommunens bostadsbyggnadsprogram. 
Riktlinjerna ska ge förutsättningar för byggande av bostäder i det antal och i de 
upplåtelseformer som behovsberäknats.  

Det är viktigt att den stora kvantitet bostäder som ska byggas utförs på ett sätt 
som gynnar stadsutvecklingen och stadens attraktivitet, så att utbyggnaden sker 
på ett väl avvägt sätt som kompletterar och förbättrar samtidigt som stadens 
karaktär och särart bibehålls. Att ny bebyggelse ska förhålla sig till befintlig är 
en grundförutsättning för detta, vilket behöver framgå i skrivningen då det 
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översiktsplaner och planprogram. Det stärker områdenas planering, skapar 
ramar för de som vill bygga och ger möjlighet att i god tid planera för 
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service. För att 
skapa trygghet och liv mellan husen behöver man tidigt i stadsomvandlingen ta 
mark i anspråk för aktivitet, mötesplatser och gröna områden.  

Det är bra att serviceorterna pekas ut som uttalade utvecklingsområden. Utifrån 
riktlinjerna tycker vi att det behövs en mer uttalad målbild och omfattning om 
vad serviceorterna ska innehålla för olika bostadsformer, för att tillgodose de 
olika behov som finns.  

Olika behov av boende beskrivs på ett tydligt sätt under rubriken ”Bra bostäder 
för alla”, men där saknas gruppen med svag socioekonomisk position i 
samhället, som inte är hemlösa. För de som är socioekonomiskt svaga behöver 
det finns hyresrätter i olika delar av staden för att tillgängliggöra boende för alla. 
Likaså bör det finnas varierande boendeformer på de utsatta områdena för att 
möjliggöra en bostadskarriär inom området, såväl som till en annan del av 
staden.  

Vi anser inte att bostadsintegrationen lyfts fram tillräckligt tydligt i riktlinjerna. 
På sid 7 står det: ”En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur 
stärker social sammanhållning”. Texten uppfattas mer som ett konstaterande än 
en riktlinje för bostadsbyggandet i Borås Stad. Utifrån stadens utmaningar och 
det samlade arbetet för integration bör bostadsintegrationen vara mer uttalad 
och målinriktad.  

Kommentar: 

Fördjupade översiktsplaner och Planprogram är bra verktyg för att säkra viktiga delar i 
planeringen samt hur området kopplas till övriga delar av staden.  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas.  

Det finns ett förslag att ta fram en separat handlingsplan under målen för bostäder för alla. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas fram.  

Kulturnämnden  

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning under 
förutsättning att de viktiga tillägg som tas upp nedan förs in i skrivningen.  

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning förhåller sig till Vision 2025 och 
Översiktsplanen och kommer att ersätta kommunens bostadsbyggnadsprogram. 
Riktlinjerna ska ge förutsättningar för byggande av bostäder i det antal och i de 
upplåtelseformer som behovsberäknats.  

Det är viktigt att den stora kvantitet bostäder som ska byggas utförs på ett sätt 
som gynnar stadsutvecklingen och stadens attraktivitet, så att utbyggnaden sker 
på ett väl avvägt sätt som kompletterar och förbättrar samtidigt som stadens 
karaktär och särart bibehålls. Att ny bebyggelse ska förhålla sig till befintlig är 
en grundförutsättning för detta, vilket behöver framgå i skrivningen då det 
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annars kan uppfattas som att kvantitet går före kvalitet. Det är det redan byggda 
som tillsammans med det nya skapar den framtida staden. Det bör också 
förtydligas att nytillskott ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet och vara 
robust, användbar och väl gestaltad för att främja långsiktigt, hållbart och 
kvalitativt byggande. Dessa formuleringar har lyfts fram även i yttrande kring 
”Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan” och följer intentionerna i 
Översiktsplanen.  

Kommentar: 

Dessa frågor är viktiga men hör inte hemma i detta styrdokument. Plan- och bygglagen 
hanterar dessa frågor på flera nivåer i planeringen. 

Miljö- och konsumentnämnden  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Riktlinjer för 
Bostadsförsörjning och önskar vissa förtydliganden om det lokala 
miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska planeringen. Miljöförvaltningen ser 
gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal som skrivs i samband med 
exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap om den egna marken 
inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att nå uppsatta 
hållbarhetsmål. 

Kommentar:  

Miljömålsarbetet är viktigt men hör inte hemma i detta styrdokument. Plan- och bygglagen 
hanterar dessa frågor på flera nivåer i planeringen.  

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Ärendet tillstyrks. 

 

Kommunala Bostadsbolag 
AB Bostäder i Borås  

Bolaget tillstyrker förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

AB Bostäder i Borås ställer sig positiv till Riktlinjerna för bostadsförsörjning. 
Stadens målsättning på en fortsatt tillväxt med 30 000 boråsare fram till 2035, 
ställer krav på en bra samverkar med marknadens exploatörer för att nå detta 
mål, där vårt bolag är en viktig part. 

Med ett hållbart byggande och en bra mix av olika upplåtelseformer samt en bra 
närservice som planeras in i ett tidigt skede, bygger vi ett socialt hållbart 
samhälle. Vi ser också vikten av att det framtida byggandet riktar sig till alla 
olika åldersgrupper, för att kunna erbjuda ett rikt och bra liv i livets alla olika 
skeden. 

Borås bör ha en hög ambition att förtätning av ny bostadsbebyggelse får en bra 
mix av olika upplåtelseformer. Här kan Borås Stad nyttja sin markreserv i 
centralorten med en tydlig styrning, förslagsvis med riktade markanvisningar. 
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Vi ser vikten av att ha ett stort fokus på ett hållbart byggande, där följande 
fokusområden bör finnas med i tidiga planeringsskeden: 

 Bo-sociala perspektiv. En bra mix av olika upplåtelseformer där vi 
blandar upp exploateringsområdena med alla samhällsgrupper. Trygga 
bostadsområden med fokus på mångfald och en bra närservice, både 
med kommersiella och offentliga funktioner. 

 Bra kommunikationer och närservice. Det ska vara lätt att ta sig mellan 
bostad, arbete, skola etc. En bra infrastruktur är därför viktig att få med 
i tidiga skeden. Vidare så ser vi också vikten av att en kvalitativ 
närservice som barnomsorg, skola, bostäder för äldre och 
livsmedelshandel är prioriterade områden vid en utbyggnad av staden. 

 Med en fossilfri leverans av fjärrvärme och ett byggande med hållbara 
material minskar vi vår klimatpåverkan. 

 Ambitionsnivån i den framtida exploateringen bör också balanseras 
med kravställning som är ekonomiskt relevant. Staden bör därför inte 
ställa högre särkrav än dom nationella regelverken för byggandet. 

I den kommande utbyggnaden av Gässlösa-området, ser vi bör ske i ett eller 
flera konsortier. Vi ser fördelar med att byggherrarna som ska investera i den 
nya stadsdelen blir engagerade tidigt i processen och att den samlade 
kompetensen mellan stadens planerare och byggherrarnas erfarenheter kommer 
väl till nytta. Ett bra exempel på denna modell är utbyggnaden av Hestra 
Parkstad på 80-talet. 

Ett annat bra exempel är byggnationen av den centrala stadsdelen Nissanstrand 
i Halmstad. Området konverterades från ett stort industriområde till en central 
ny stadsdel. Nissanstrandskonsortiet bestod av sju byggherrar. Utöver 
konsortiet byggde kommunen studentbostäder, äldrebostäder, stadsbibliotek 
och ett större parkeringsgarage för området. Det finns många likheter med 
ovannämnda projekt och den kommande exploateringen av Gässlösaområdet. 
Vi ser därför att det är klokt att ta lärdom av erfarenheterna från Nissanstrand. 

AB Bostäder i Borås har under senaste dryga 10-årsperioden byggt 760 
lägenheter, en mix med lokalombyggnation till ren nyproduktion. Just nu har 
bolaget en pågående produktion på 145 lägenheter och ytterligare ca 500 
lägenheter i process, för kommande 5-6 års period. Bolaget har en målsättning 
att producera ca 100 lgh/år. I stort har planläggning och genomförandet under 
åren fallit väl ut. Under hösten 2019 räknar vi med att starta upp produktionen 
av 130 lägenheter i Regementsstaden, som blir bolagets nästa stora 
bostadsprojekt. Vi är en samhällsbyggare att räkna med. 

AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäder tillstyrker förslaget till riktlinjer för Bostadsförsörjning 
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AB Toarpshus 

AB Toarpshus tillstyrker förslaget om ”Riktlinjer för Borås Stads 
bostadsförsörjning” med följande tillägg rörande serviceorten Dalsjöfors där vi 
verkar. 

Vi instämmer i de kommunala bostadsbolagens ansvar och uppdrag och att 
särskilt beakta behovet av trygghetsboenden och seniorbostäder med närhet till 
service och kommunikationer. Samtidigt måste ytterliga tomtområden för 
villabebyggelse tillskapas. Det är också viktigt att planera för utbyggnad av 
barnomsorg – förskola och grundskola så att man kan tillgodose behovet av 
platser i samband med att befolkningen ökar. Detta gäller även för 
livsmedelsaffärer, kommunikationer, trafiksäkerhet osv. 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker riktlinjerna.  

Styrelsen för Fristadbostäder AB finner innehållet i remissen korrekt och riktigt 
men vill kort kommentera vikten av hyresrätten när det kommer till 
bostadsförsörjning. Vi tror att Borås Stad kan stimulera byggandet av 
hyresrätter mer än vad som görs idag. Våra förslag:  

- Underlätta för att köpa mark, ex. genom annan prissättning/rabatter av mark 
vid byggande av hyresrätter.  

- Enklare handläggning hos kommunen genom hela processen när det byggs 
hyresrätter.  

Kommentar:  

Dessa frågor hanteras i Borås Stads Riktlinjer för markanvisning för bostäder.  

 
Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB tillstyrker, med detta, förslaget till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 

Även om riktlinjer är, till sin formella karaktär, ett normerande styrdokument 
(rekommenderade sätt att agera) är det egentligen något mera och av större 
tyng. Det är därför värdefullt att dokumentet belyser olika aspekter av 
kommunens bostadsförsörjning på ett tydligt och brett sätt. 

Vi vill göra några kommentarer. 

Under rubriken ”Allmännyttiga bostadsföretag, Viskaforshem” vill vi påpeka att 
vi, under 2019, räknar med att uppföra Friskafors, ett vård- och 
omsorgsboende omfattande xx st lägenheter.  Under den processen har vi 
konkret upplevt värdet av (som framhålls på annan plats i remissen) att olika, 
främst kommunala, aktörer samverkar. 

Beskrivningen av de allmännyttiga bostadsföretagens uppgifter är tydlig och i 
enlighet med lagstiftning, kommunens mål och ägardirektiven. Vi noterar att i 
inledningen till remissen (2. st) kommenteras tydligare att: 
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AB Toarpshus 

AB Toarpshus tillstyrker förslaget om ”Riktlinjer för Borås Stads 
bostadsförsörjning” med följande tillägg rörande serviceorten Dalsjöfors där vi 
verkar. 

Vi instämmer i de kommunala bostadsbolagens ansvar och uppdrag och att 
särskilt beakta behovet av trygghetsboenden och seniorbostäder med närhet till 
service och kommunikationer. Samtidigt måste ytterliga tomtområden för 
villabebyggelse tillskapas. Det är också viktigt att planera för utbyggnad av 
barnomsorg – förskola och grundskola så att man kan tillgodose behovet av 
platser i samband med att befolkningen ökar. Detta gäller även för 
livsmedelsaffärer, kommunikationer, trafiksäkerhet osv. 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker riktlinjerna.  

Styrelsen för Fristadbostäder AB finner innehållet i remissen korrekt och riktigt 
men vill kort kommentera vikten av hyresrätten när det kommer till 
bostadsförsörjning. Vi tror att Borås Stad kan stimulera byggandet av 
hyresrätter mer än vad som görs idag. Våra förslag:  

- Underlätta för att köpa mark, ex. genom annan prissättning/rabatter av mark 
vid byggande av hyresrätter.  

- Enklare handläggning hos kommunen genom hela processen när det byggs 
hyresrätter.  

Kommentar:  

Dessa frågor hanteras i Borås Stads Riktlinjer för markanvisning för bostäder.  

 
Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB tillstyrker, med detta, förslaget till riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 

Även om riktlinjer är, till sin formella karaktär, ett normerande styrdokument 
(rekommenderade sätt att agera) är det egentligen något mera och av större 
tyng. Det är därför värdefullt att dokumentet belyser olika aspekter av 
kommunens bostadsförsörjning på ett tydligt och brett sätt. 

Vi vill göra några kommentarer. 

Under rubriken ”Allmännyttiga bostadsföretag, Viskaforshem” vill vi påpeka att 
vi, under 2019, räknar med att uppföra Friskafors, ett vård- och 
omsorgsboende omfattande xx st lägenheter.  Under den processen har vi 
konkret upplevt värdet av (som framhålls på annan plats i remissen) att olika, 
främst kommunala, aktörer samverkar. 

Beskrivningen av de allmännyttiga bostadsföretagens uppgifter är tydlig och i 
enlighet med lagstiftning, kommunens mål och ägardirektiven. Vi noterar att i 
inledningen till remissen (2. st) kommenteras tydligare att: 
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”Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika 
upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 
upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med 
minimerad förbrukning av vatten och energi.” 

Vi instämmer i detta och upplever att detta är mycket väl formulerat. Kvalitet 
och hållbarhet är centrala begrepp när vi bygger långsiktigt. Det är både 
miljömässigt och ekonomiskt väl motiverat. Det är också naturligt att prioritera 
tillsammans med minimerad förbrukning av vatten och energi. 

Kommunens verktyg beskrivs och kommenteras på ett tydligt sätt. Där framgår 
att planering, exploatering och förädling av mark är ett långsiktigt arbete, som 
tar tid och måste få göra det. Men samtidigt ställer behovet att öka tempot i 
bostadsbyggandet krav på god framförhållning. Det blir viktigt att prioritera 
och balansera planarbetet så att man undviker ”flaskhalsar”. Åter ett skäl att 
lyfta fram värdet av förtroendefull samverkan. 

 

Näringsliv 
Fastighetsägarna 

Organisationen tillstryker förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Fastighetsägarna ser positivt på Riktlinjer för bostadsbyggande. Vi står bakom 
ambitionen som inleder riktlinjerna där det uttalas att: ”Nya bostäder ska vara 
långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar 
socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för 
ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten 
och energi.” 

Ambitionsnivån att 750 bostäder per år ska byggas tror vi är väl högt satt. Om 
det ska finnas möjligheter att sträva mot detta mål är det av yttersta vikt att 
Borås Stad är väldigt tydliga med vilka områden som ska bebyggas och i vilken 
takt, samt går före med visa sin investeringsvilja med kommunal service för att 
få övriga aktörer i marknaden att följa med. Det vill säga fokusera på ett 
område i taget.  

Infrastruktur: Staden kan inte växa i den här takten om inte infrastrukturfrågorna 
prioriteras. I översiktsplanen saknas en tydlig bild hur infrastrukturen skall 
byggas ut. Förhoppningen var att vi skulle finna en tydligare bild av detta i 
utbyggnadsstrategin, det upplever vi inte levererades. Med ny bebyggelse 
kommer även fler fordon. Fler fordon kräver även fler parkeringar inte bara för 
de som bor i staden utan även de som kommer på besök. Vi vill återigen 
poängtera att dessa frågor måste prioriteras för att Borås ska vara en attraktiv 
stad för invånare och investeringar. 

Viktigt även att stationsläget för en höghastighetsjärnväg kan fastställas för att 
frigöra mark för bostadsbyggnation. 
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”Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika 
upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 
upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med 
minimerad förbrukning av vatten och energi.” 

Vi instämmer i detta och upplever att detta är mycket väl formulerat. Kvalitet 
och hållbarhet är centrala begrepp när vi bygger långsiktigt. Det är både 
miljömässigt och ekonomiskt väl motiverat. Det är också naturligt att prioritera 
tillsammans med minimerad förbrukning av vatten och energi. 

Kommunens verktyg beskrivs och kommenteras på ett tydligt sätt. Där framgår 
att planering, exploatering och förädling av mark är ett långsiktigt arbete, som 
tar tid och måste få göra det. Men samtidigt ställer behovet att öka tempot i 
bostadsbyggandet krav på god framförhållning. Det blir viktigt att prioritera 
och balansera planarbetet så att man undviker ”flaskhalsar”. Åter ett skäl att 
lyfta fram värdet av förtroendefull samverkan. 

 

Näringsliv 
Fastighetsägarna 

Organisationen tillstryker förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Fastighetsägarna ser positivt på Riktlinjer för bostadsbyggande. Vi står bakom 
ambitionen som inleder riktlinjerna där det uttalas att: ”Nya bostäder ska vara 
långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar 
socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för 
ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten 
och energi.” 

Ambitionsnivån att 750 bostäder per år ska byggas tror vi är väl högt satt. Om 
det ska finnas möjligheter att sträva mot detta mål är det av yttersta vikt att 
Borås Stad är väldigt tydliga med vilka områden som ska bebyggas och i vilken 
takt, samt går före med visa sin investeringsvilja med kommunal service för att 
få övriga aktörer i marknaden att följa med. Det vill säga fokusera på ett 
område i taget.  

Infrastruktur: Staden kan inte växa i den här takten om inte infrastrukturfrågorna 
prioriteras. I översiktsplanen saknas en tydlig bild hur infrastrukturen skall 
byggas ut. Förhoppningen var att vi skulle finna en tydligare bild av detta i 
utbyggnadsstrategin, det upplever vi inte levererades. Med ny bebyggelse 
kommer även fler fordon. Fler fordon kräver även fler parkeringar inte bara för 
de som bor i staden utan även de som kommer på besök. Vi vill återigen 
poängtera att dessa frågor måste prioriteras för att Borås ska vara en attraktiv 
stad för invånare och investeringar. 

Viktigt även att stationsläget för en höghastighetsjärnväg kan fastställas för att 
frigöra mark för bostadsbyggnation. 
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Offentlig service: Vi vill påpeka vikten av att planera för bra närservice, ex 
kommunal och kommersiell verksamhet. Om staden går före med att bygga 
service (skolor, vårdcentraler mm) så blir det en tydlig signal om att man satsar 
här, då vågar också fastighetsägarna satsa. 

Markberedskap och exploatering: Borås Stad bör vara aktiv med planläggning och 
markanvisning av kommunal mark, för en ökad bostadsproduktion. Vi verkar i 
en expansiv stad, men Borås Stad behöver förbättra förutsättningarna för 
byggherrarna genom att planera och planlägga för framtida byggnation i takt 
med stadens tillväxt. Staden bör vara aktiv med sitt markinnehav och erbjuda 
marknadens aktörer markanvisningar med större öppenhet.  

För att staden ska växa på ett socialt hållbart sätt tror vi även det är viktigt med 
blandade upplåtelseformer. Prissättningen på marken bör differentieras 
beroende på upplåtelseformen för att uppnå en mångfald av boendeformer, 
förslagsvis ett rabatterat pris för byggnation av hyresrätter. 

Samverkan: Staden förväntas växa mycket och fort och målen är högt satta, det 
kräver en fortsatt god dialog mellan staden och näringslivet. Vi ser att vikten av 
en årlig utvärdering av är nödvändig för att stämma av eventuella hinder och 
möjligheter för fortsatt utbyggnad av staden.  

Kommentar:  

Det övergripande målet för bostadsbyggande på 750 bostäder per år justeras till 600 bostäder 
per år. 600 bostäder per år innebär en ökning med 20 % utifrån dagens nivå på byggande.  

Utbyggnadsstrategin är ett sätt av visa på en mer tydlighet och fokusering. Det är positivt att 
detta poängteras av er för att fortsätta det arbetssättet. 

Arbete med att ta fram en Trafikplan pågår och förväntas komma på remiss under året. 
Borås Stad delar er syn med att stationsläget för Götalandsbanan behöver beslutas och 
arbetar aktivt för att nå dit.  

I ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder” finns mer information kring arbete med och 
prissättningar. Mer aktivitet kring exploateringar av vår egen mark är prioriterat. 

En fortsatt god dialog mellan kommun och näringsliv är viktig för att förbättra 
förutsättningarna för ett bra bostadsbyggande i kommunen.  

Sveriges Byggindustrier 

Inget svar 

Borås Näringsliv 

Inget svar 

Centrumfastigheter i Borås 

Inget svar 
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Politiska partier 
Moderaterna 

Moderaterna i Borås har fått möjlighet att yttra oss över rubricerad remiss och 
vi ställer oss bakom förslaget om Riktlinjer för bostadsförsörjning med 
synpunkter som redovisas nedan.  

I Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning anges under rubriken Kommunens mål 
för bostadsbyggande att under mandatperioden 2019-2022 ska 
Kommunstyrelsen regelbundet följa upp översiktsplanens (ÖP) effekter på 
bostadsbyggande. Vilket är bra för att synliggöra hur ÖP tolkas från berörda 
nämnder vid beslutsfattande så att tolkningarna inte omöjliggör byggnation i 
stora delar av kommunen. Under samma rubrik i Del 1 anges att 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande och 
att nämnden ska följa ÖP och Utbyggnadsstrategin. För närvarande finns det 
endast en utbyggnadsstrategi för staden därför behöver denna kompletteras så 
att det även finns utbyggnadsstrategier för hela kommunen.  

I del 1, på sidan 6 beskrivs tre metoder för markanvisning. En av metoderna, 
dubbel markanvisning, har prövats utan framgång. Vi anser att det är mycket 
svårt att få intresse för att koppla ihop byggrätter för lägenheter i stadens 
centrala delar och byggnation utanför centralorten. Däremot kanske mer 
intresse finns för byggnation av småhus, både i och utanför staden.  

I del 1, på sidan 8, uttrycks att …”Det är viktigt att detaljplaneproduktionen har 
en bra balans utifrån byggtakt ….samt att inte skapa konkurrens mellan 
bostadsprojekt.”…. Vi frågar oss om det verkligen är kommunens sak att 
avgöra hur konkurrens ska ske.  

I del 1 under rubriken Bra bostäder för alla, på sidan 8-10, anges grupper som 
särskilt behöver nämnas. Där anges vilka typer av bostäder som olika 
förvaltningar ansvarar för. Lika viktigt är att i något dokument ange hur stort 
behovet är av bostäder de kommande åren.  

Texter behöver ses över så att det inte uppfattas att kommunen kommer med 
pekpinnar till byggherrar t ex ”Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå en 
högre exploateringsgrad än villabebyggelse”.  

En förutsättning för fortsatt byggnation i centrala Borås är att trafikförsörjning 
löses.  

Moderaternas hållning i frågor rörande bostadsbyggnation  

För att Borås ska växa med nya invånare behöver det byggas fler bostäder för 
olika målgrupper. Det behövs bostäder för unga att flytta till och för lite äldre 
att åldras i. Det behövs både hyresrätter och bostadsrätter, ägarlägenheter och 
tomter för eget byggande i hela kommunen. Byggandet behöver underlättas, 
inte fördyras, och möjliggöras i fler spännande lägen. Det kommer att stärka 
växtkraften och göra det mer attraktivt att bo i Borås.  
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Naturen efterfrågas allt mer som miljö för boende. På landsbygden ska det 
finnas möjlighet till attraktiva boenden och det ska ges möjligheten att bygga 
strandnära. I kommunens alla orter kan byggnation ske i större utsträckning än 
vad som görs idag med syftet att skapa fler attraktiva boendeområden och få 
underlag för bibehållen och utvecklad kommunal service.  

Moderaterna i Borås är positiva till förtätningen av de centrala delarna av 
staden. Vi vill dock framhålla att det innebär att särskild hänsyn behöver tas till 
livet mellan husen så att vi bygger en attraktiv stad att bo i. Behov av 
parkeringsplatser parkytor och mötesplatser ska prövas tidigt i planerings-
processen.  

En bärande tanke för oss Moderater är att kommunen skall ha fokus att 
möjliggöra kommuninvånarnas initiativ att bygga bostäder. Detta gäller speciellt 
på landsbygden och i randzon kring serviceorterna. Möjligheten att uppfylla sin 
livs dröm, genom att bygga sig ett hus, och därmed kunna bosätta sig där man 
vill ryms inom ÖP:s riktlinjer.  

Villa- och småhusboende kommer fortsatt att efterfrågas och därför behöver 
det planeras för även dessa boendeformer runt om i kommunen.  

Denna hållning har varit vägledande när vi tagit ställning till föreslagna riktlinjer 
för bostadsförsörjning.  

Kommentar: 

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 
kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

I ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder” hanteras hur kommunen utformar 
markanvisningar. Eventuella ändringar får hanteras vid kommande revideringar av det 
styrdokumentet. 

Kapitlet ”Bra bostäder för alla” är en genomgång av olika typer av bostäder. Behoven kan 
skilja över tid och hanteras istället i Lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen.  

Arbete pågår med en Trafikplan och förväntas skickas ut på remiss under året.  

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill värna om att Borås byggs på ett sätt som gör staden 
fortsatt attraktiv att bo i. Vi anser att det bör skapas förutsättningar för 
människor att bo såväl i stadsmiljö som i enbostadshus med närhet till grönska. 
Därför tycker vi att förtätning i huvudsak ska koncentreras till de utpekade 
urbana stråken, samt till stadskärnan. Vi anser också att det är av stor vikt att 
bevara grönområden. Nybyggnation bör följaktligen ta hänsyn till vilken typ av 
omkringliggande bebyggelse som finns i området. 

Det råder stor efterfrågan på tomter för småhus. Det finns också stor 
efterfrågan på enbostadshus. Därför tycker vi att det är anmärkningsvärt att 
befolknings- och bostadsanalysen, som ska fungera som kunskapsunderlag för 
byggaktörer, i sådan liten utsträckning pekar på behovet av nya enbostadshus. 
Vi anser att riktlinjerna tydligt borde betona vikten av nybyggnation av 
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Naturen efterfrågas allt mer som miljö för boende. På landsbygden ska det 
finnas möjlighet till attraktiva boenden och det ska ges möjligheten att bygga 
strandnära. I kommunens alla orter kan byggnation ske i större utsträckning än 
vad som görs idag med syftet att skapa fler attraktiva boendeområden och få 
underlag för bibehållen och utvecklad kommunal service.  

Moderaterna i Borås är positiva till förtätningen av de centrala delarna av 
staden. Vi vill dock framhålla att det innebär att särskild hänsyn behöver tas till 
livet mellan husen så att vi bygger en attraktiv stad att bo i. Behov av 
parkeringsplatser parkytor och mötesplatser ska prövas tidigt i planerings-
processen.  

En bärande tanke för oss Moderater är att kommunen skall ha fokus att 
möjliggöra kommuninvånarnas initiativ att bygga bostäder. Detta gäller speciellt 
på landsbygden och i randzon kring serviceorterna. Möjligheten att uppfylla sin 
livs dröm, genom att bygga sig ett hus, och därmed kunna bosätta sig där man 
vill ryms inom ÖP:s riktlinjer.  

Villa- och småhusboende kommer fortsatt att efterfrågas och därför behöver 
det planeras för även dessa boendeformer runt om i kommunen.  

Denna hållning har varit vägledande när vi tagit ställning till föreslagna riktlinjer 
för bostadsförsörjning.  

Kommentar: 

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 
kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

I ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder” hanteras hur kommunen utformar 
markanvisningar. Eventuella ändringar får hanteras vid kommande revideringar av det 
styrdokumentet. 

Kapitlet ”Bra bostäder för alla” är en genomgång av olika typer av bostäder. Behoven kan 
skilja över tid och hanteras istället i Lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen.  

Arbete pågår med en Trafikplan och förväntas skickas ut på remiss under året.  

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill värna om att Borås byggs på ett sätt som gör staden 
fortsatt attraktiv att bo i. Vi anser att det bör skapas förutsättningar för 
människor att bo såväl i stadsmiljö som i enbostadshus med närhet till grönska. 
Därför tycker vi att förtätning i huvudsak ska koncentreras till de utpekade 
urbana stråken, samt till stadskärnan. Vi anser också att det är av stor vikt att 
bevara grönområden. Nybyggnation bör följaktligen ta hänsyn till vilken typ av 
omkringliggande bebyggelse som finns i området. 

Det råder stor efterfrågan på tomter för småhus. Det finns också stor 
efterfrågan på enbostadshus. Därför tycker vi att det är anmärkningsvärt att 
befolknings- och bostadsanalysen, som ska fungera som kunskapsunderlag för 
byggaktörer, i sådan liten utsträckning pekar på behovet av nya enbostadshus. 
Vi anser att riktlinjerna tydligt borde betona vikten av nybyggnation av 
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enbostadshus. Vi ser vikten av att komplettera områden som har en hög andel 
hyresrätter med bostäder av annan ägandeform. Bland annat för att skapa 
möjlighet för en bostadskarriär inom området. Men Kristdemokrater anser att 
behovet av nybyggnation av villor- och radhus borde lyftas in i avsnittet om 
”Övrig Stadsmiljö” i del 3, under rubriken ”Bostadsbehov” samt ”Råd till dig 
som bygger”. 

Kristdemokraterna ser positivt på att förädla torgen i serviceorterna. Vi tycker 
även att intentionen i del 3 – som betonar vikten av bostadsprojekt vid 
stadsdelstorgen, för att skapa underlag för en förstärkt service, är god. Torgen 
har potential att fungera som lokala mötesplatser dit service och kollektivtrafik 
tillgängliggörs. Som en följd av detta kan med fördel nybyggnation av 
trygghetsbostäder och seniorbostäder koncentreras till områdena kring de 
lokala torgen. 

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande. Men 
Kristdemokraterna vill avslutningsvis poängtera vikten av att hänsyn tas till att 
skapa goda och varierande boendemiljöer, som har utgångspunkt i boråsarnas 
varierande önskemål om framtida boendemiljöer. 

Kommentar: 

Under de senaste åren har ca 100 enbostadshus byggts per år vilket utgör 20 % av 
bostadsbyggnationen. En bedömning i analysen är att det kommer att bli en ökad omsättning 
i det befintliga villasegmentet under de kommande åren utifrån åldersstrukturer. Fler 
seniorbostäder och trygghetsbostäder bedöms som viktiga för såväl trygghet som bekvämlighet 
samt att flyttkedjor sätts igång.  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 
kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

Sverigedemokraterna 

Vi Sverigedemokrater vill att vår stads fortsatta tillväxt ska sätta den enskilde 
människans behov och önskningar i fokus. För att möta kommuninvånarnas 
behov av bostäder ser vi hellre ett Borås som växer på bredden än på höjden. 
Den alltför stora iver att förtäta staden har lett till en rad utmaningar som vi 
måste beakta: en ohållbar trafiksituation, minskade grönområden och en ökad 
segregation. 

Borås Stad behöver i det fortsatta arbetet ha ett tydligare barn- och 
familjeperspektiv. Vid den fortsatta utbyggnaden av staden bör vi tillse att våra 
familjer har barnomsorg och skola nära hemmet. Platser för fritidsaktiviteter 
och andra typer av funktioner som är knutna till barnens behov ska finnas nära 
och lättillgängligt för våra familjer. Viktigt att beakta i detta sammanhang är att 
även säkerställa att trygga stråk och gångvägar till t.ex. skolor finns att tillgå för 
våra barn och unga. 

Övriga synpunkter vi vill lyfta fram: 
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 Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering och förberedande roll av 
egen mark även i Serviceorter samt landsbygden. Detta bör tydliggöras 
under rubriken Kommunens mål för bostadsbyggandet på sidan fyra 

 Särskild vikt ska läggas på större storlek av lägenheter för att underlätta 
familjebildning  

 Särskilt fokusera på en blandad bebyggelse i nya områden, samtidigt 
som befintliga områdens karaktär ska särskilt beaktas. 

 I arbetet med motverka bostadssegregationen i samhället, anser vi att 
krafttag bör tas för att skapa större variation av upplåtelse- och 
ägandeformer, särskilt i områden med övervägande grad av hyresrätter. 
Detta för att möjliggör en bostadskarriär, men också att människor med 
olika bakgrund möts. 

 Det finns ett mycket stort behov av enbostadshus vilket bör tydligare 
framgå i befolknings- och bostadsanalysen. Målet ska vara att ta fram 
ytterligare attraktiva områden för villatomter och fördubbla antalet 
villatomter till salu på stående basis.  

 De allmänna bostadsbolagen bör se över möjligheten att skapa en 
gemensam bostadskö. 

 Vi ser gärna att man kompletterar bostadsanalysen med 
opinionsundersökningar från medborgare för att identifiera efterfrågan 
av olika typer av boendeformer. 

Kommentar:  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 
kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

Syftet med analysen är att tydliggöra hur bostadsbeståndet ser ut idag och att belysa 
kommande behov som ett stöd för de som bygger och utvecklar bostäder. Analysen stödjer ett 
ökat fokus på större lägenheter, mer blandning av upplåtelseformer mm. 

En gemensam bostadskö för de kommunala bostadsbolagen försvåras genom respektive 
företags affärssystem. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet ser positivt på att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram, då 
bostadsbristen är ett reellt hinder för kommunens utveckling. Vänsterpartiet 
tycker att inriktningen är bra, exempelvis att behovet av LSS-bostäder och 
bostäder för äldre synliggörs. Dock ser vi behov av att förtydliga texten på 
några områden. 

Vänsterpartiet tillstyrker plan för bostadsförsörjning med följande tillägg om 
bostadsintegration, bostäder för alla, ekologisk hållbarhet samt mötesplatser 
och rekreation: 

Bostadsintegration och bra bostäder för alla - För Vänsterpartiet ska en god bostad 
vara en social rättighet, inte en marknadsvara och beroende av hur mycket 
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 Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering och förberedande roll av 
egen mark även i Serviceorter samt landsbygden. Detta bör tydliggöras 
under rubriken Kommunens mål för bostadsbyggandet på sidan fyra 

 Särskild vikt ska läggas på större storlek av lägenheter för att underlätta 
familjebildning  

 Särskilt fokusera på en blandad bebyggelse i nya områden, samtidigt 
som befintliga områdens karaktär ska särskilt beaktas. 

 I arbetet med motverka bostadssegregationen i samhället, anser vi att 
krafttag bör tas för att skapa större variation av upplåtelse- och 
ägandeformer, särskilt i områden med övervägande grad av hyresrätter. 
Detta för att möjliggör en bostadskarriär, men också att människor med 
olika bakgrund möts. 

 Det finns ett mycket stort behov av enbostadshus vilket bör tydligare 
framgå i befolknings- och bostadsanalysen. Målet ska vara att ta fram 
ytterligare attraktiva områden för villatomter och fördubbla antalet 
villatomter till salu på stående basis.  

 De allmänna bostadsbolagen bör se över möjligheten att skapa en 
gemensam bostadskö. 

 Vi ser gärna att man kompletterar bostadsanalysen med 
opinionsundersökningar från medborgare för att identifiera efterfrågan 
av olika typer av boendeformer. 

Kommentar:  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 
kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

Syftet med analysen är att tydliggöra hur bostadsbeståndet ser ut idag och att belysa 
kommande behov som ett stöd för de som bygger och utvecklar bostäder. Analysen stödjer ett 
ökat fokus på större lägenheter, mer blandning av upplåtelseformer mm. 

En gemensam bostadskö för de kommunala bostadsbolagen försvåras genom respektive 
företags affärssystem. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet ser positivt på att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram, då 
bostadsbristen är ett reellt hinder för kommunens utveckling. Vänsterpartiet 
tycker att inriktningen är bra, exempelvis att behovet av LSS-bostäder och 
bostäder för äldre synliggörs. Dock ser vi behov av att förtydliga texten på 
några områden. 

Vänsterpartiet tillstyrker plan för bostadsförsörjning med följande tillägg om 
bostadsintegration, bostäder för alla, ekologisk hållbarhet samt mötesplatser 
och rekreation: 

Bostadsintegration och bra bostäder för alla - För Vänsterpartiet ska en god bostad 
vara en social rättighet, inte en marknadsvara och beroende av hur mycket 
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pengar du har i plånboken. När nya bostäder planeras ska de bidra till en jämlik 
och socialt hållbar stad. Ingen ska behöva vara hemlös i Borås och bostäder 
måste finnas även för socialt utsatta grupper. Att bryta bostadssegregationen 
ska vara ett tydligt uttalat mål för Borås Stad. Som markägare ska kommunen 
agera för blandade upplåtelseformer i alla områden i kommunen.  

Det är bra att rubriken ”Bra bostäder för alla” finns med i riktlinjen, men det 
behöver finnas ett tydligare klassperspektiv på detta område. Idag finns det 
många boråsare som av ekonomiska skäl inte kan skaffa en bostad. Fler 
hyresrätter med rimliga hyror behövs i alla delar av kommunen. Vänsterpartiet 
vill att kommunen aktivt medverkar till förmånligare markpriser för mark som 
bebyggs med hyresrätter. Detta kan exempelvis ske via differentierade 
markpriser för hyres- respektive bostadsrätter. Detaljplaner med hyresrätter 
som upplåtelseform ska ges högsta prioritet. De kommunala bostadsbolagen 
ska ges förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra bostäder, att ta ansvar 
för nyproduktion av hyresrätter, samt att även fortsättningsvis ha ett socialt 
perspektiv och ansvar för allmännyttans bostadsbestånd. Allmännyttans roll 
behöver stärkas och andelen allmännyttiga bostäder i Borås Stad behöver öka. 
För att hela Borås ska utvecklas är de allmännyttiga bostadsbolagen som verkar 
i och omkring serviceorterna av stor betydelse, därför är det viktigt att Borås 
Stad även framledes har flera allmännyttiga bostadsbolag, verksamma i olika 
delar av kommunen. 

Ekologisk hållbarhet - En aspekt som behöver synliggöras i riktlinjer för 
bostadsbyggande är den ekologiska hållbarheten. Borås Stad ska verka för att 
nya bostadsområden blir klimatneutrala. Det handlar exempelvis om att planera 
för tillgänglighet med gång-, cykel- och kollektivtrafik, att främja användandet 
av hållbara byggmaterial och möjliggöra för fossilbränslefri uppvärmning. 

Mötesplatser och rekreation - Vänsterpartiet vill särskilt framhålla vikten av att 
lämna utrymme för lek och rekreation när nya bostäder byggs. Även om 
behovet av att tillskapa nya bostäder är stort, får detta behov inte gå ut över att 
tillgodose gröna stråk, lek- och aktivitetsplatser. Den här typen av mötesplatser 
i det offentliga rummet, som alla kan ta del av utan kostnad, är också positiva 
för en jämlik stad och främjar sammanhållning och trygghet. 

Kommentar:  

Målet om att ”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer 
ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive grupp” har stärkts genom att lägga till 
att Arbetslivsnämnden kommer ansvara för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan 
tas fram.  

Det är skillnader i prissättning av mark i samband med bostadsbyggnation. Detta hanteras i 
Borås Stads Riktlinjer för markanvisning för bostäder. På privat mark kan inte kommunen 
styra över prissättningar.   

Plan- och bygglagen hanterar många delar inom samhällsplaneringen. I detaljplaner belyses 
trafikfrågor, rekreation mm. Byggregler hanterar vilka krav som ställs på uppvärmning mm.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas med följande 
förändringar:    

- Under avsnittet ”Översiktsplan och fördjupade 
översiktsplaner/planprogram” förtydligas att förtätning i huvudsak bör 
koncentreras till de utpekade urbana stråken, samt till stadskärnan. Det 
är av stor vikt att bevara grönområden. Nybyggnation bör ta hänsyn till 
vilken typ av omkringliggande bebyggelse som finns i området. 

 
- Under avsnittet ”Fysisk planering” tillförs att det finns en stor 

efterfrågan på tomter för småhus och att det är av vikt av ytterligare 
nybyggnation av enbostadshus sker. 

Del 2 och 3 godkänns med av Kommunstyrelsen föreslagna förändringar: 

- Under avsnittet ”Framtidsspaning” i del 3 framgår under rubriken 
”Förändrat klimat” att ”samhällsplaneringen behöver verka för … 
hållbara transporter” att det framgår ett förtydligande om att man ska 
kunna bo och verka i hela vår kommun. Alldeles oavsett närhet till 
befintlig kollektivtrafik. 

- Under avsnittet ”Bostadstorlekar” i del 3 ska framgå att det finns en 
stor efterfrågan på tomter för småhus och efterfrågan på enbostadshus. 

- Att behovet av nybyggnation av villor- och radhus framgår i del 3 under 
avsnitten ”Övrig stadsmiljö”, ”Bostadsbehov” samt ”Råd till dig som 
bygger”. 

Del 2 och 3 revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som anges i 
riktlinjerna.  
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Sammanfattning  
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 
varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 
styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 
fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 
bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 
byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 
förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 
organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 
avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Kommunstyrelsen bedömer att det under avsnittet ”Översiktsplan och 
fördjupade översiktsplaner/planprogram” behöver komma till ett förtydligande. 
Det är viktigt att Borås är en stad med ett gott utbud av olika bostadsformer. 
Kommunstyrelsen bedömer att förtätning i huvudsak bör koncentreras till de 
utpekade urbana stråken, samt till stadskärnan. Det är av stor vikt att bevara 
grönområden. Nybyggnation bör ta hänsyn till vilken typ av omkringliggande 
bebyggelse som finns i området. I Borås ska det finnas möjlighet att bo såväl i 
stadsmiljö som i enbostadshus med närhet till grönska. 

Därför bör det följaktligen under avsnittet ”Fysisk planering” även framgå 
tydligt att det finns en stor efterfrågan på tomter för småhus och att vikten av 
ytterligare nybyggnation av enbostadshus framgår tydligare i avsnittet. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 
justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 
och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 
Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Under avsnittet ”Framtidsspaning” i del 3 framgår under rubriken ”Förändrat 
klimat” att ”samhällsplaneringen behöver verka för … hållbara transporter”. 
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Sammanfattning  
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 
varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 
styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 
fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 
bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 
byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 
förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 
organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 
avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Kommunstyrelsen bedömer att det under avsnittet ”Översiktsplan och 
fördjupade översiktsplaner/planprogram” behöver komma till ett förtydligande. 
Det är viktigt att Borås är en stad med ett gott utbud av olika bostadsformer. 
Kommunstyrelsen bedömer att förtätning i huvudsak bör koncentreras till de 
utpekade urbana stråken, samt till stadskärnan. Det är av stor vikt att bevara 
grönområden. Nybyggnation bör ta hänsyn till vilken typ av omkringliggande 
bebyggelse som finns i området. I Borås ska det finnas möjlighet att bo såväl i 
stadsmiljö som i enbostadshus med närhet till grönska. 

Därför bör det följaktligen under avsnittet ”Fysisk planering” även framgå 
tydligt att det finns en stor efterfrågan på tomter för småhus och att vikten av 
ytterligare nybyggnation av enbostadshus framgår tydligare i avsnittet. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 
justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 
och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 
Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Under avsnittet ”Framtidsspaning” i del 3 framgår under rubriken ”Förändrat 
klimat” att ”samhällsplaneringen behöver verka för … hållbara transporter”. 
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Det är viktigt att konstatera att man ska kunna bo och verka i hela vår 
kommun. Alldeles oavsett närhet till befintlig kollektivtrafik. 

Under avsnittet ”Bostadstorlekar” i del 3 bör det även framgå att det finns en 
stor efterfrågan på tomter för småhus och efterfrågan på enbostadshus. 

Kommunstyrelsen anser att det genomgående i del 3 i högre utsträckning 
behöver lyftas in mer om behovet av nybyggnation av villor- och radhus, inte 
minst i avsnittet ”Övrig stadsmiljö” under rubriken ”Bostadsbehov” samt ”Råd 
till dig som bygger”. 

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning 
med de förslag på ändringar och tillägg som Kommunstyrelsen har föreslagit. 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att poängtera att hänsyn ska tas till att 
skapa goda och varierande boendemiljöer, som har utgångspunkt i boråsarnas 
varierande önskemål om framtida boendemiljöer. De nya riktlinjerna kommer 
ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som utgår som styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Förslag till Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 
2018. Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås 
Stads styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras 
som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. 

Förslaget har varit på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019. Sammanlagt 
har ett 39 remissinstanser fått möjlighet att yttra sig. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på boras.se för att alla ska kunna ta del av förslaget samt lämna 
eventuella synpunkter. Remissen resulterade i 27 inkomna yttranden, samtliga 
tillstyrkte remissen men flertalet har även lämnat synpunkter.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter från remissen 

Del 1 

Det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet har justerats till 600 bostäder 
per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. Det innebär en höjning 
med ca 20 % utifrån dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp till 
tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  
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Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 
mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 
familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 
kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 
2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 
3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 
4. Remissammanställning   
 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 
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Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 
mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 
familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 
kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 
2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 
3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 
4. Remissammanställning   
 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas med följande 
undantag:  

- Formuleringen ”samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt” 
på sida 8 utgår.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras genomföra en översyn av det 
nuvarande och framtida behovet av bostäder till de grupper som Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden möter. Översynen ska sedan 
presenteras för Kommunstyrelsen.  

Del 2 och 3 godkänns och revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som 
anges i riktlinjerna.  

 

Sammanfattning  
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 
varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 
styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 
fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 
bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 
byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  
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Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 
förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 
organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 
avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 
justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 
och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 
Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Förslag till Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 
2018. Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås 
Stads styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras 
som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. 

Förslaget har varit på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019. Sammanlagt 
har ett 39 remissinstanser fått möjlighet att yttra sig. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på boras.se för att alla ska kunna ta del av förslaget samt lämna 
eventuella synpunkter. Remissen resulterade i 27 inkomna yttranden, samtliga 
tillstyrkte remissen men flertalet har även lämnat synpunkter.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter från remissen 

Del 1 

Det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet har justerats till 600 bostäder 
per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. Det innebär en höjning 
med ca 20 % utifrån dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp till 
tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  
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Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 
förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 
organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 
avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 
justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 
och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 
Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Förslag till Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 
2018. Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås 
Stads styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras 
som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. 

Förslaget har varit på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019. Sammanlagt 
har ett 39 remissinstanser fått möjlighet att yttra sig. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på boras.se för att alla ska kunna ta del av förslaget samt lämna 
eventuella synpunkter. Remissen resulterade i 27 inkomna yttranden, samtliga 
tillstyrkte remissen men flertalet har även lämnat synpunkter.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 
nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 
utgår som styrdokument. 

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter från remissen 

Del 1 

Det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet har justerats till 600 bostäder 
per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. Det innebär en höjning 
med ca 20 % utifrån dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp till 
tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 
”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  
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Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 
mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 
familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 
kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Beslutsunderlag 
1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 
2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 
3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 
4. Remissammanställning   
 

Moderaterna    

 

Annette Carlson    
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Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 
”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 
med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 
handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 
mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 
familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 
uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 
kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 
ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 
gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 
klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  

Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 
för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 
gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 
laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 
planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 
remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 
justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 
för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Beslutsunderlag 
1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 
2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 
3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 
4. Remissammanställning   
 

Moderaterna    

 

Annette Carlson    

 

SP6 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 
Vänsterpartiet välkomnar att Borås Stad tar fram ett bostadsförsörjningsprogram. Ett läge där 
bostadsbristen är stor krävs det att kommunen använder de medel som står till buds för att 
underlätta för nuvarande och framtida boråsare att få ett hem. Däremot föreslår Vänsterpartiet 
ett antal tillägg som höjer ambitionsnivån och som innebär en tydlig prioritering av att bygga 
fler hyresrätter till hyror som vanliga boråsare kan betala. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår därför  
 
Att Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas med följande tillägg 
 

- På sida 4 ersätta målet om 600 bostäder per år med 750 bostäder per år 
 

- På sida 4 under rubriken ”Fysisk planering” lägga till i punktlistan: 
”Bostadsbyggandet i Borås ska eftersträva social och ekologisk hållbarhet. Ett uttalat 
mål med stadens bostadsförsörjning är att motverka bostadssegregationen.” 

 
- På sida 5 under rubriken ”Kommunala bostadsbolag” lägga till i punktlistan: ”Under 

mandatperioden ska de kommunala bostadsbolagen producera 600 nya hyresrätter.” 
 

- På sida 6 under rubriken ”Markanvisning av kommunal mark” lägga till: ”För att 
möjliggöra fler hyresrätter till lägre hyror ska markpriser och tomträttsavgifter 
differentieras så att mark för hyresrätter ges ett lägre pris än bostadsrätter. Vid 
markanvisning ska den planerade hyresnivån vara en viktig faktor.” 

 
- På sida 8 under rubriken ”Detaljplaner och planberedskap” lägga till: ”Under 

innevarande mandatperiod ska planärenden som innebär att ett större antal hyresrätter 
kan byggas ges en övergripande prioritering.” 

 
  
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Stefan Lindborg 
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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(5) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Resursfördelningsmodell förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för förskola att gälla från och 
med 2020-01-01.     

Förskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.    

 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Protokollsanteckningar 
Anette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 

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

Ärendet  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Förskolenämnden ska ta fram ett 
förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 
beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 
översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 
Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 
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förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
förskolor. En grundläggande princip, likabehandlingsprincipen, anger att 
grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 
lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  

Nr 62
Ny resursfördelningsmodell förskola
2019-05-20 Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
förskolor. En grundläggande princip, likabehandlingsprincipen, anger att 
grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 
lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1302

Borås Stad 
  Sida 

3(5) 
 

 

Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per barn 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov.  
Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 
för ersättning till förskolor 
Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 
Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Grundbelopp 
Grundbeloppet fördelas per barn.  

Grundbeloppet ska vara på en nivå så att en förskola som erhåller ett minimum 
av strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet. 

Strukturbelopp 
Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn.  

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 
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Grundbelopp 
Grundbeloppet fördelas per barn.  

Grundbeloppet ska vara på en nivå så att en förskola som erhåller ett minimum 
av strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet. 

Strukturbelopp 
Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn.  

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 
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Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 

 
  
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-16 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens beslut den 17 
december 2018, § 561, förslag till resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor.                

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 
Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på en ny 
resursfördelningsmodell.  

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående 
förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor 
mellan den kommunala skola och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen 
ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda 
eleverna”. Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-
08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den föreslagna 
förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp och att 
grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse ersättning 
för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner 
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov”.  

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen 
och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag har 
Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.                     

Beslutsunderlag 
1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor 
2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561                                
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-16 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00042 1.1.3.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden översänder i enlighet med Kommunstyrelsens beslut den 17 
december 2018, § 561, förslag till resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor.                

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018, § 561, att 
Förskolenämnden senast den 31 mars 2019 ska ta fram ett förslag på en ny 
resursfördelningsmodell.  

Bakgrunden till Kommunstyrelsens beslut är dels ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige från budget 2015 gällande ”En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de fristående 
förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor 
mellan den kommunala skola och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen 
ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda 
eleverna”. Och dels att Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-
08-30 som innebär förändringar i skollagen (2010:800). Den föreslagna 
förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp och att 
grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse ersättning 
för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen ”Kommuner 
ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov”.  

För att Borås Stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen 
och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag har 
Förskolenämnden tagit fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.                     

Beslutsunderlag 
1. Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor 
2. 2. Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2018, § 561                                
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Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 april 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Förskoleförvaltningen 
Postadress 
Förskoleförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-16 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor 
Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 
förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 
att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 
betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 
grundbelopp till förskola  
Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 
ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 
fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 
verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 
ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 
pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 
dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 
motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Strukturbelopp 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara grundbelopp. 
Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 
har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet.  

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 
per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 
grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 
Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 
minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Borås Stad 
Datum 
2019-04-16 
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Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 
per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  
Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 
grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 
Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 
fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 
budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 
Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 
utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 
eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 
per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  
Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 
grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 
Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 
fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 
budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 
Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 
utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 
eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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  Rapport 
 2018-03-15 

BV/UA   
Mats Hansson 
 

  
 

 

Resursfördelningsmodellen  
Borås skolor  

Inledning  
Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut 
årskurs nio 2013 – 2017. Registret innehåller uppgifter om skola och examensår, 
två variabler som beskriver elevens resultat och ett antal variabler som beskriver 
den socioekonomiska bakgrunden.  
  
De variabler som beskriver elevens resultat är 
 

1. eleven uppnår inte behörighet till gymnasieskolan  
2. eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen 

 
En regressionsmodell har tillämpats på underlaget. Som beroende variabel 
används en variabel som beskriver om eleven anses ha uppnått målen eller inte. 
Denna variabel är en kombination av resultatvariablerna ovan. Om eleven 
uppfyller något av villkoren 1 eller 2 så anses eleven inte ha klarat målen. 
 
Den beroende variabeln är vald för att de elever som inte uppnått behörighet eller 
har fått icke-godkänt i minst två ämnen antas vara de elever som har större behov 
av stöd och stimulans. 
 
  Som förklarande variabler används  
 

- Kön 
- Nyligen invandrad 
- Högsta utbildning för vårdnadshavarna 
- Ekonomiskt bistånd 
- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

 
Variablernas indelning och betydelse framgår av tabell 1. 
 
Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna som ingår i analysen. 
En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än 
genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en högre beräknad 
andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 100. 
 
Indexet kan sedan användas som underlag för att fördela resurser mellan skolor i 
en kommun. 
  

Variabler 
De två variablerna som beskriver elevens resultat har vardera två värden som 
sammanfattar studieresultaten. Den ena variabeln anger om eleven nått eller ej 
nått behörighet till gymnasieskolan.  Den andra variabeln avser om eleven fått 
icke-godkänt i minst två ämnen eller inte.   
 
Bakgrundsvariablerna beskriver egenskaper hos eleven och elevens hushåll.  Här 
ingår kön, invandring, utbildningsnivå hos vårdnadshavare, uppgifter om 
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ekonomiskt bistånd och på vilket sätt eleven bor med vårdnadshavare. Detta är 
variabler som har visat sig vara viktiga i tidigare analyser. 
 

Analysmetod 
Regressionsanalys är den generella metoden för att analysera samband mellan en 
beroende variabel och olika bakgrundsvariabler. En sådan analys ger underlag 
för att bedöma vilka variabler eller faktorer som är viktiga för att förklara den 
beroende variabeln och hur betydelsefulla faktorerna är i sig och i förhållande till 
varandra. Eftersom den beroende variabeln här kan anta två värden endast, 
används en variant av regressionsanalys - logistisk regression.  
 
Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som 
 

kk xxx
p

p  









...
1

log 2211   

 
där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde och 
x1, x2, …,xk utgör k stycken förklarande variabler. 1 , 2 , …, k utgör 
regressionskoefficienterna och  utgör interceptet.  
 
Koefficienterna anger betydelsen av de olika bakgrundsfaktorerna. Dessa 
bakgrundsfaktorer har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras med varandra. 
En grupp är referensalternativet för varje variabel eller faktor. För kön, till 
exempel, är flickor referensgruppen med en koefficient som är 0. Koefficienten 
för pojkar anger hur pojkar skiljer sig från flickor i genomsnitt, när vi 
kontrollerar för de övriga variablerna som ingår i regressionsmodellen.  En 
positiv koefficient innebär att pojkar inte lyckats lika bra som flickor.   
 
I logistisk regression räknas regressionskoefficienterna ofta om till oddskvoter. 
En oddskvot för könen är, till exempel, kvoten mellan oddset för att inte klara 
målen för pojkar och oddset att inte klara målen för flickor. Oddset motsvarar 
sannolikheten att inte klara målen dividerad med sannolikheten att klara målen 
(p/(1-p) där p är den skattade sannolikheten). En oddskvot större än 1 i exemplet 
anger då att pojkarna jämfört med flickorna har ett sämre utfall, en förhöjd risk 
att inte klara målen.  
 

Riksmodellen 
Riksmodellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela 
riket. Modellen baseras på ca 490 000 elever som avslutat årskurs nio åren 2013-
2017. De samband som skattas mellan den beroende variabeln och de 
förklarande variablerna gäller således för hela riket. De är inte speciellt 
anpassade för Borås kommun.   
 
Nedan presenteras riksmodellen i form av regressionskoefficienter och 
oddskvoter.  
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ekonomiskt bistånd och på vilket sätt eleven bor med vårdnadshavare. Detta är 
variabler som har visat sig vara viktiga i tidigare analyser. 
 

Analysmetod 
Regressionsanalys är den generella metoden för att analysera samband mellan en 
beroende variabel och olika bakgrundsvariabler. En sådan analys ger underlag 
för att bedöma vilka variabler eller faktorer som är viktiga för att förklara den 
beroende variabeln och hur betydelsefulla faktorerna är i sig och i förhållande till 
varandra. Eftersom den beroende variabeln här kan anta två värden endast, 
används en variant av regressionsanalys - logistisk regression.  
 
Vid logistisk regression kan regressionsmodellen beskrivas som 
 

kk xxx
p

p  
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log 2211   

 
där p är sannolikheten att den beroende variabeln antar ett visst värde och 
x1, x2, …,xk utgör k stycken förklarande variabler. 1 , 2 , …, k utgör 
regressionskoefficienterna och  utgör interceptet.  
 
Koefficienterna anger betydelsen av de olika bakgrundsfaktorerna. Dessa 
bakgrundsfaktorer har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras med varandra. 
En grupp är referensalternativet för varje variabel eller faktor. För kön, till 
exempel, är flickor referensgruppen med en koefficient som är 0. Koefficienten 
för pojkar anger hur pojkar skiljer sig från flickor i genomsnitt, när vi 
kontrollerar för de övriga variablerna som ingår i regressionsmodellen.  En 
positiv koefficient innebär att pojkar inte lyckats lika bra som flickor.   
 
I logistisk regression räknas regressionskoefficienterna ofta om till oddskvoter. 
En oddskvot för könen är, till exempel, kvoten mellan oddset för att inte klara 
målen för pojkar och oddset att inte klara målen för flickor. Oddset motsvarar 
sannolikheten att inte klara målen dividerad med sannolikheten att klara målen 
(p/(1-p) där p är den skattade sannolikheten). En oddskvot större än 1 i exemplet 
anger då att pojkarna jämfört med flickorna har ett sämre utfall, en förhöjd risk 
att inte klara målen.  
 

Riksmodellen 
Riksmodellen är en standardiserad modell som är baserad på elever från hela 
riket. Modellen baseras på ca 490 000 elever som avslutat årskurs nio åren 2013-
2017. De samband som skattas mellan den beroende variabeln och de 
förklarande variablerna gäller således för hela riket. De är inte speciellt 
anpassade för Borås kommun.   
 
Nedan presenteras riksmodellen i form av regressionskoefficienter och 
oddskvoter.  
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Vidare anges ”Percent concordant”, vilket är ett mått på hur väl modellen 
stämmer med data.  Utifrån parvisa jämförelser beräknas hur ofta som modellen 
lyckas prediktera vilken elev som inte klarar målen. Parvisa jämförelser görs 
mellan elever som inte klarade målen och elever som klarade målen  
 
 
Tabell :1 Regressionskoefficienter och oddskvoter i riksmodellen. 

 Koefficient Oddskvot P-värde 

Intercept -3,0249 - <0,001 

 
Kön: 
 Pojkar 
 Flickor (referens) 

 
 

0,3181 
0 
 

 
 

1,374 
1 

 

 
 

<0,001 

 
Invandring: 
 För 0-2 år sedan 
 För 3-6 år sedan 
 Svensk bakgrund eller för mer 

än 6 år sedan (referens) 
 

 
 

3,0399 
1,2483 

0 

 
 

20,903 
3.484 

1 

 
 

<0,001 
<0,001 

 
Högsta utbildning för 
vårdnadshavarna: 
 Förgymnasial utbildning 
 Gymnasial utbildning 
 Eftergymnasial utbildning 

(referens) 
 

 
 

1,6336 
1,0533 

0 

 
 

5,122 
2,867 

1 

 
 

<0,001 
<0,001 

 
Ekonomiskt bistånd: 
 Någon av vårdnadshavarna har 

ekonomiskt bistånd  
 Ingen av vårdnadshavarna har 

ekonomiskt bistånd (referens) 
 

 
 

0,9810 
 

0 

 
 

2,667 
 

1 

 
 

<0,001 

 
Familj: 
 Bor inte med båda 

vårdnadshavarna 
 Bor med båda vårdnadshavarna 

(referens) 
 

 
 

0,6800 
 

0 

 
 

1,974 
 

1 

 
 

<0,001 

Percent concordant: 75.4    
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Tillämpning av riksmodellen för att skatta variationen i behov 
Modellen har tillämpats på elever som går i skolan i Borås kommun, för att få en 
uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen. Utifrån de skattade 
regressionskoefficienterna samt uppgifter om den socioekonomiska bakgrunden 
för en elev så erhålls en skattad sannolikhet för att en elev inte ska uppnå målen.  
 
De skattade sannolikheterna på elevnivå summeras till skolnivå. För varje skola 
skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade 
andelarna beräknas ett index för varje skolenhet (eller grupp av skolenheter). 
Indexet kan sedan användas för att få fram hur behovet av stöd och stimulans 
varierar mellan kommunens skolor.  
 
När man använder indexen bör man beakta att de är modellskattningar och att 
individer i själva verket kan prestera annorlunda än vad modellen säger. 
Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en 
vägledning om hur det kommer gå för eleverna i en skola. Särskild försiktighet 
bör iakttas om det handlar om små skolenheter. 
 
Skolenheter med färre än 10 elever har inte tagits med i tabellerna då resultaten 
anses alltför osäkra.  
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Tillämpning av riksmodellen för att skatta variationen i behov 
Modellen har tillämpats på elever som går i skolan i Borås kommun, för att få en 
uppfattning om deras förväntade risk att inte nå målen. Utifrån de skattade 
regressionskoefficienterna samt uppgifter om den socioekonomiska bakgrunden 
för en elev så erhålls en skattad sannolikhet för att en elev inte ska uppnå målen.  
 
De skattade sannolikheterna på elevnivå summeras till skolnivå. För varje skola 
skattas antal och andel elever som inte förväntas nå målen. Utifrån de skattade 
andelarna beräknas ett index för varje skolenhet (eller grupp av skolenheter). 
Indexet kan sedan användas för att få fram hur behovet av stöd och stimulans 
varierar mellan kommunens skolor.  
 
När man använder indexen bör man beakta att de är modellskattningar och att 
individer i själva verket kan prestera annorlunda än vad modellen säger. 
Modellen säger hur en elev i genomsnitt borde prestera. Indexen ska ses som en 
vägledning om hur det kommer gå för eleverna i en skola. Särskild försiktighet 
bör iakttas om det handlar om små skolenheter. 
 
Skolenheter med färre än 10 elever har inte tagits med i tabellerna då resultaten 
anses alltför osäkra.  
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor 
Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 
förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 
att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 
betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 
grundbelopp till förskola  
Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 
ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 
fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 
verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 
ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 
pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 
dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 
motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  

Grundbelopp 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn ska vara grundbelopp. 
Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 
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har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet med de krav som 
ställs.  

Grundbeloppet utgör en resurs per barn utifrån ålder. Tilldelning sker utifrån 
åldersgrupperna 1 – 2 år och 3 - 5 år. Därutöver sker också tilldelning utifrån 
hur mycket barnet vistas i förskolan och det är den planerade vistelsetiden. Det 
sker utifrån följande intervall: Upp till 15 h, 16 h-44 h och över 45 h.  
 
Tilldelning sker utifrån följande: 
 • Åldersindelning 1-2 år 
 • Åldersindelning 3-5 år 
 
 • Vistelsetid upp till 15 timmar 
 • Vistelsetid mellan 16 timmar upp till 44 timmar 
 • Vistelsetid över 45 timmar 

Strukturbelopp 
Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 
per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 
grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 
Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 
minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  
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har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet med de krav som 
ställs.  

Grundbeloppet utgör en resurs per barn utifrån ålder. Tilldelning sker utifrån 
åldersgrupperna 1 – 2 år och 3 - 5 år. Därutöver sker också tilldelning utifrån 
hur mycket barnet vistas i förskolan och det är den planerade vistelsetiden. Det 
sker utifrån följande intervall: Upp till 15 h, 16 h-44 h och över 45 h.  
 
Tilldelning sker utifrån följande: 
 • Åldersindelning 1-2 år 
 • Åldersindelning 3-5 år 
 
 • Vistelsetid upp till 15 timmar 
 • Vistelsetid mellan 16 timmar upp till 44 timmar 
 • Vistelsetid över 45 timmar 

Strukturbelopp 
Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 
per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 
grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 
Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 
minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  
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- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 
per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  

Avstämning  
Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 
grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 
Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 
fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 
budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 
Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 
utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 
eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022. 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Ärende E1 - Resursfördelningsmodell förskola 
En resursfördelningsmodell ska vara begriplig, överskådlig och upplevas som rättvis.  

Under tiden för beredning av förslag till ny resursfördelningsmodell för förskolor i Borås har 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, försökt få till en dialog 
angående modellens utformning. 

Efter en förvaltningsinformation om hur modellen planerades att utformas lämnade våra 
partier ett initiativärende om utredning av vilka konsekvenserna skulle bli om grundbeloppet 
utgör en resurs per barn utifrån ålder. Där tilldelning sker utifrån åldersgrupperna 1 – 2 år 
och 3 - 5 år och där tilldelning också sker utifrån hur mycket barnet vistas i förskolan. 
Initiativärendet avslogs utan motivering vid Förskolenämndens möte i mars. 

Vid nämndsmötet i april presenterade de styrande partierna (S, Mp, C och L) det förslag som 
nu finns i Kommunstyrelsens handlingar. Vid samma möte lade våra partier ett alternativt 
förslag som inte finns redovisat i dagens handlingar. Därför lägger vi också i 
Kommunstyrelsen ett alternativt förslag som vi utgår från kommer beaktas av de styrande 
innan beslut kommer tas i Kommunfullmäktige. 

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna   Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Resursfördelningsmodell förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla det reviderade förslaget till ny resursfördelningsmodell för förskola att 
gälla från och med 2020-01-01.    

Förskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.        

Ärendet  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Förskolenämnden ska ta fram ett 
förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 
beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 
översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 
Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
förskolor. En grundläggande princip, likabehandlingsprincipen, anger att 
grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 
lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per barn 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov.  
Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 
för ersättning till förskolor 
Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 
Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per barn 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov.  
Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 
för ersättning till förskolor 
Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 
Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  
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Grundbelopp 
Grundbeloppet fördelas per barn, yngre ålder och vistelsetid.  

Grundbeloppet ska vara på en nivå så att en förskola som erhåller ett minimum 
av strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet. 
 
Yngre barn 

Grundbelopp för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Grundbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Vistelsetid 

Grundbelopp för vistelsetid per barn, där en högre vistelsetid innebär ett högre 
belopp och en lägre vistelsetid innebär ett lägre belopp. Grundbeloppet fördelas 
i form av ett belopp per barn. 

 

Strukturbelopp 
Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn.  

Yngre barn 

Grundbelopp för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Grundbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
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fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 

 
  
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 

 
  
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor 
Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 
förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 
att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 
betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 
grundbelopp till förskola  
Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 
ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 
fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 
verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 
ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 
pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 
dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 
motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  

Strukturbelopp 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn, yngre ålder och vistelsetid  
ska vara grundbelopp. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög 
att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 
förskoleverksamhet.  

Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet. 

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 
per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 
grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
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budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 
Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 
minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 
per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  
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Förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 
fristående och kommunala förskolor 
Vilken ersättning som en förskola får per barn styrs av ett antal lagar, 
förordningar och kommunala beslut. Syftet med resursfördelningsmodellen är 
att tydliggöra för fristående och kommunala aktörer vilka ersättningar som 
betalas ut per barn och hur avstämningen går till.  

Nedan följer resursfördelningsmodell för ersättning till fristående och 
kommunala förskolor.  

Borås Stads grunder för beräkning av ersättning i form av 
grundbelopp till förskola  
Grundbeloppet är baserat på budgeterade kostnader i nämndens budget. Om 
ytterligare resurser ges till de kommunala förskolorna under budgetåret ska 
motsvarande tillskott ges till de fristående förskolorna. Ett nytt beslut ska då 
fattas om storleken på tillskottsbeloppet.  

I de fall kommunen under löpande budgetår minskar ersättningen till den egna 
verksamheten ska en särskild prövning göras om en minskning avseende 
ersättningen även ska göras till enskilt bedriven verksamhet i motsvarande mån.  

Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. För 
pedagogiskt material och utrustning, måltider och lokalkostnader utgår 
dessutom ersättning till fristående förskolor enligt samma principer som för 
motsvarande verksamhet i kommunal regi.  

Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     

Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  

Strukturbelopp 
Huvuddelen av det belopp som fördelas per barn, yngre ålder och vistelsetid  
ska vara grundbelopp. Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög 
att en förskola som inte har rätt till strukturbelopp kan bedriva 
förskoleverksamhet.  

Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet. 

Strukturbeloppet ska vara en mindre andel av det totala belopp som fördelas 
per barn och syftar till att minska skillnader mellan barns förutsättningar.  

Då Förskolenämnden har begränsade resurser innebär högre strukturbelopp att 
grundbeloppet sänks.  

Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi. 
Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
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budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 
Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn. Beloppet betalas för att 
minska sårbarheten och underlätta bemanning vid öppning och stängning. 

Yngre barn 
Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 
Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  

Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kommunala hyreskostnaden 
per barn och kalenderår.  

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning (2011:185).  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning (2011:185).  
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Avstämning  
Varje månad sker en avläsning av alla inskrivna barn och ersättning i form av 
grundbelopp och strukturbelopp beräknas därefter.  

Utbetalning av ersättning och avräkning 
Ersättning i form av grundbelopp och strukturbelopp betalas ut månatligen till 
fristående förskolor.  

För kommunala enheter görs en avräkning varje månad och eventuella 
budgetjusteringar hanteras därefter.  

Utvärdering 
Efter ett år, under våren 2021, kommer resursfördelningsmodellen att 
utvärderas. Nytt beslut kring resursfördelningsmodellen tas under 2021 med 
eventuella justeringar och gäller då från och med budgetåret 2022 under 
mandatperioden. 
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Protokollsanteckning 
 

I förslaget till beslut från dels Förskolenämnden, men även den styrande konstellationen i Borås Stad, 
så redogörs faktorer som ska utgöra fördelning av resurser baserat på socioekonomi. Vi finner det 
anmärkningsvärt att ha en sådan tydlig multikorrelation och närvaro av förklarande variabler, vars 
information förklaras till stor del av andra förklarande variabler. Detta skapar problemet med 
multikompensation till nischade elevunderlag. 

Vidare anser vi att ersättning för yngre barn samt vistelsetid ska utgå i grundbeloppet. Yngre barn är i 
större omsorgsbehov från personalen. Det är därmed rimligt att varje förskola ska kompenseras 
genom grundbeloppet för varje barn som är yngre än 2 år. 

Vi anser även att ersättning i form av grundbelopp ska utgå beaktat vistelsetid. Förskolor med fler 
inskrivna barn som är i lägre behov av omsorg kommer att överkompenseras jämfört med den faktiska 
vistelsetiden, om ersättning endast utgår per barn. Det är därmed rimligt att förskolan kompenseras 
för vistelsetiden än en fiktiv, generell ersättning. 

 

Vår analys av förklarande variabler 

Kön 

Denna förklarande variabel tillför väldigt lite information till modellens träffsäkerhet. Elevunderlagets 
kön i enheterna är i högsta grad redan blandad och det råder ingen som helst snedfördelning, vilket 
resulterar i att enhetens ekonomiska underlag baserat på kön blir opåverkad. Kön har vidare ett 
samband på individnivå, men inte på skolnivå. Beräkningar genomförda av andra kommuner visar på 
att variabeln kön, kombinerat med andra variabler, uppvisade en lägre effekt. Vi anser att det är mer 
relevant att belysa arbetet kring pojkars attityd till lärande i skolan samt utveckla arbetet med 
utåtagerande beteenden. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Kön’ ska utgå från modellen. 

 

Invandring 0-2 år sedan 

De genomsnittligt sämre resultaten för elever med utländsk bakgrund förklaras framförallt av en lägre 
socioekonomisk status. Migrationsbakgrunden hos elevunderlaget får i sig endast ett genomslag på 
skolnivå och inte individnivå. Det vill säga, en självständig effekt av migrationsbakgrunden får i sig 
genomslag först vid hög sammansättning av elever med utländsk bakgrund på en skolenhet. 

Fortsättningsvis anser SKL1 att ”Om kommunen ger ersättning till skolorna för nyanlända elever 
separat behöver man givetvis ta hänsyn till det i utformningen av den socioekonomiska ersättningen. 
Samma behov ska inte ersättas två gånger”. Vi delar SKL:s analys i denna fråga. 

                                                           
1 SKL, ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor”, sid. 19, 2014 
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Kommunen ersätts av Migrationsverket årligen för etableringsstöd, något som Förskolenämnden 
erhåller från Arbetslivsnämnden månatligen per nyanländ elev.  

Från den kommunala budgeten kompenseras elevunderlaget av främst tre faktorer.  

Därutöver föreslås elevunderlaget kompenseras i strukturresursen genom den förklarande variabeln 
’Invandring 0-2 år sedan’, och därtill de förklarande variabler som, med hög sannolikhet, gynnar 
samma nischade elevunderlag. (Detta avser bland annat)’, ’Ekonomiskt bistånd’. Det föreligger därmed 
stor risk att en liten andel av elevunderlaget blir ersatt många gånger om – något SKL noterat. 

Sammanfattningsvis, om den förklarande variabeln ´Invandring 0-2 år sedan ´ ska kvarstanna kommer 
detta nischade elevunderlag kompenseras för; 

 

- Statsbidraget ´Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer’ 
- Övriga socioekonomiska variabler inom strukturresurser (kommunbidrag) 

 

Vår bedömning är därmed att denna förklarande variabel ska utgå från modellen för att minimera 
risken för att en överkompensation utgår till en liten del av elevunderlaget. 

 

Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial samt gymnasial 

Den förklarande variabel som har störst påverkan på modellen är högsta utbildning för 
vårdnadshavare, detta bekräftas även av SCB. Elevernas förhållanden blir mer gynnsam ju högre 
utbildningsnivå vårdnadshavare besitter. Dels stimuleras eleverna i sin hemmiljö och språkliga 
utveckling, dels stärks självbilden hos eleverna. Studier visar på att ju högre utbildningsbakgrund det 
finns hos vårdnadshavarna, desto större engagemang och stöd ges eleven i sin skolgång. 

De elever vars föräldrar saknar högre studier är därmed i behov av stimulans genom förbättrade 
förutsättningar från skolan. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Högsta utbildning för vårdnadshavare’ ska 
kvarstå.  

 

Ekonomiskt bistånd 

SKL pekar på att anledningen varför denna faktor kan tänkas finnas med är för att det ”finns ofta i 
denna grupp elever som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever 
som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer”. Fortsättningsvis skriver SKL ”att en 
elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever riskerar att 
misslyckas”. 

Om en eller fler vårdnadshavare saknar ett stadigvarande arbete så kan detta motverka inkludering 
och engagemang i samhället. Detta riskerar i sin tur att spä på en segregation som riskerar att påverka 
elevens vilja till kunskapsinhämtning och engagemang i skolan. Något som avslutningsvis påverkar 
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elevens måluppfyllelse. Det är därmed av stor vikt att identifiera och motverka dessa negativa 
konsekvenser som eleven annars riskerar att hamna i. 

Vår bedömning är därmed att den förklararande variabeln ’Ekonomiskt bistånd’ ska kvarstå. 

 

 

Bor med en eller båda vårdnadshavare 

Det är ingen självklarhet att en elev som bara bor med en eller bor växelvis hos båda av sina 
vårdnadshavare orsakar svårigheter att klara skolan. Men sett till hela gruppen elever som bor med en 
vårdnadshavare är risken att inte uppnå målen högre än för de elever som bor med bägge av sina 
vårdnadshavare. 

Däremot riskerar en elev en svårare situation som endast bor med en av sina vårdnadshavare då detta 
kan innebär ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på andra sätt. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bor med en eller båda vårdnadshavare’ ska 
kvarstå. 

 

 

För att minimera risken för dubbelkompensation anser vi att de förklarande variablerna i 
resursfördelningsmodellen bör utgöras av, 

 

 Högsta utbildning för vårdnadshavare (förgymnasial samt gymnasial) 
 Ekonomiskt bistånd 
 Bor med en eller båda vårdnadshavare 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner   Kristian Silbvers 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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elevens måluppfyllelse. Det är därmed av stor vikt att identifiera och motverka dessa negativa 
konsekvenser som eleven annars riskerar att hamna i. 

Vår bedömning är därmed att den förklararande variabeln ’Ekonomiskt bistånd’ ska kvarstå. 

 

 

Bor med en eller båda vårdnadshavare 

Det är ingen självklarhet att en elev som bara bor med en eller bor växelvis hos båda av sina 
vårdnadshavare orsakar svårigheter att klara skolan. Men sett till hela gruppen elever som bor med en 
vårdnadshavare är risken att inte uppnå målen högre än för de elever som bor med bägge av sina 
vårdnadshavare. 

Däremot riskerar en elev en svårare situation som endast bor med en av sina vårdnadshavare då detta 
kan innebär ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på andra sätt. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bor med en eller båda vårdnadshavare’ ska 
kvarstå. 

 

 

För att minimera risken för dubbelkompensation anser vi att de förklarande variablerna i 
resursfördelningsmodellen bör utgöras av, 

 

 Högsta utbildning för vårdnadshavare (förgymnasial samt gymnasial) 
 Ekonomiskt bistånd 
 Bor med en eller båda vårdnadshavare 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner   Kristian Silbvers 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Resursfördelningsmodell förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för förskola att gälla från och 
med 2020-01-01.     

Förskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.        

Ärendet  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Förskolenämnden ska ta fram ett 
förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 
beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 
översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 
Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

 

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
förskolor. En grundläggande princip, likabehandlingsprincipen, anger att 
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grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 
lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  

Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp  

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 
för ersättning till förskolor 
Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 
Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     
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grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.  I 
lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta beaktats.  

Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp  

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 8 kap 23 § ska lämnas för barn som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån barnets behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Förskolenämndens förslag till resursfördelningsmodell 
för ersättning till förskolor 
Grundbeloppet avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet. 
Strukturbelopp kan utgå utöver grundbeloppet. Förskolenämnden fastställer 
grundbelopp och nivå för strukturbelopp i nämndsbudget varje år och beslutar 
samtidigt vilket belopp i procent av det totala beloppet för ersättning till 
kommunala och fristående huvudmän som ska sättas av till strukturbelopp.     
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Utöver tilldelning av grundbelopp finns lagstöd för tilläggsbelopp som efter 
beslut kan utgå till barn i behov av särskilt stöd.  

Grundbelopp 

Grundbeloppet ska ligga på en nivå som är så pass hög att en förskola som inte 
har rätt till strukturbelopp kan bedriva förskoleverksamhet med de krav som 
ställs.  

Grundbeloppet utgör en resurs per barn utifrån ålder. Tilldelning sker utifrån 
åldersgrupperna 1 – 2 år och 3 - 5 år. Därutöver sker också tilldelning utifrån 
hur mycket barnet vistas i förskolan och det är den planerade vistelsetiden. Det 
sker utifrån följande intervall: Upp till 15 h, 16 h-44 h och över 45 h.  

Strukturbelopp 
Strukturbelopp fördelas till mindre enheter, yngre barn och socioekonomi.  

Efter att strukturbelopp för mindre enheter tilldelats, fördelas kvarvarande 
budget för strukturbelopp för yngre barn och socioekonomi med 70 % till 
yngre barn och 30 % för socioekonomi.  

Mindre enheter 

Strukturbelopp för mindre enheter till förskolor med upp till och med 25 barn, 
upp till och med 35 barn och upp till och med 45 barn.  

Yngre barn 

Strukturbelopp utgår för yngre barn fram till och med det år barnet fyller 2 år. 
Strukturbeloppet fördelas i form av ett belopp per barn.  

Socioekonomi 

Socioekonomisk fördelning utgår enligt nedan variabler, den översta viktas 
högst och de följande viktas i fallande ordning:  

- Invandring, 0-2 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, förgymnasial  

- Invandring, 3-6 år sedan 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare, gymnasial 

- Ekonomiskt bistånd, någon av vårdnadshavarna  

- Familj, bor inte med båda vårdnadshavarna  

- Kön, pojkar  

Strukturbeloppet fördelas till förskolor med ett index över Sverigesnitt som ett 
belopp per barn. Ett högre index genererar ett högre belopp per barn. Ett index 
erhålls från SCB under våren inför kommande budgetår och styr fördelningen 
av strukturbelopp för kommande året. Fördelningen av strukturbelopp räknas 
fram på individnivå och innebär att beloppet fördelas efter det faktiska 
barnunderlag som finns på enheten under våren året innan.  
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Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 

 
  
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Ersättning för lokalkostnader 
Ersättning för lokalkostnader sker per barn som en del av grundbeloppet. 
Fristående förskolor erhåller den genomsnittliga kostnaden per barn och 
kalenderår enligt Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

Administrationsschablon 
Administrativa kostnader till fristående förskolor ersätts med en schablon på 
grundbeloppet med 3 % enligt Skolförordning 14 kap, 5 §.  

Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående förskolorna tillkommer en ersättning på det totala 
bidragsbeloppet med en schablonersättning om 6 % som kompensation för 
mervärdesskatt enligt Skolförordning 14 kap, 5 §. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Förskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens förslag: Resursfördelningsmodell för ersättning till 

fristående och kommunala förskolor  

2. Underlag från SCB, förskola 

 
  
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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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(7) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass 
och fritidshem. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna förslag till ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass 
och fritidshem att gälla fr o m 2020-01-01. 

Grundskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 
grundskolor, förskoleklass och fritidshem. 

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga. 

 

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

 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Grundskolenämnden ska ta fram 
ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 
beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 
översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 
Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
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innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
skolor, förskoleklass och fritidshem. En grundläggande princip, 
likabehandlingsprincipen, anger att grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten.  I lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska 
bestämmas efter samma grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta 
beaktats.  

Nr 63
Ny resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass 
och fritidshem
2019-06-03 Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
skolor, förskoleklass och fritidshem. En grundläggande princip, 
likabehandlingsprincipen, anger att grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten.  I lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska 
bestämmas efter samma grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta 
beaktats.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per elev 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 10 kap 39 § ska lämnas för elever 
som har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Grundskolenämndens förslag till 
resursfördelningsmodell  
 

Grundskolenämnden erhåller ett kommunbidrag som beslutas av 
Kommunfullmäktige. Detta är grunden för det som ska fördelas i 
resursfördelningsmodellen. 
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Från kommunbidraget avräknas kostnader för:  

 Nämnd och central administration. Enskilda huvudmän ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-
kompensation om 6% enligt Skolförordningen 14 kap, 4 § 

 Grundsärskola  

 Skolskjuts  

 

Avsättning till anslagsfinansierad verksamhet kan beslutas av 
grundskolenämnden som tex: 

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

 Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag 
och av statsbidrag. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå 
som anges i grundskolenämndens budget. 

 

Återstående del av kommunbidraget fördelas i resursfördelningsmodellen. 
Grundskolenämnden fördelar mellan de olika verksamheterna grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. 

 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass och grundskola år 1-9 
 

1. Grundbelopp 
 

1A  Grundbelopp per elev i grundskola år 1-9 
 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år.  

 

1B  Grundbelopp förskoleklass 
 

Fördelning per elev av totalt tilldelat grundbelopp till förskoleklassverksamhet. 
 
Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet  
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Från kommunbidraget avräknas kostnader för:  

 Nämnd och central administration. Enskilda huvudmän ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-
kompensation om 6% enligt Skolförordningen 14 kap, 4 § 

 Grundsärskola  

 Skolskjuts  

 

Avsättning till anslagsfinansierad verksamhet kan beslutas av 
grundskolenämnden som tex: 

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

 Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag 
och av statsbidrag. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå 
som anges i grundskolenämndens budget. 

 

Återstående del av kommunbidraget fördelas i resursfördelningsmodellen. 
Grundskolenämnden fördelar mellan de olika verksamheterna grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. 

 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass och grundskola år 1-9 
 

1. Grundbelopp 
 

1A  Grundbelopp per elev i grundskola år 1-9 
 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år.  

 

1B  Grundbelopp förskoleklass 
 

Fördelning per elev av totalt tilldelat grundbelopp till förskoleklassverksamhet. 
 
Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet  
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2.  Strukturbelopp till förskoleklass och grundskola år 1-9. 

 
2A  Socioekonomisk fördelning 

 
Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 
och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 
målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 
beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 
100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturbeloppet mellan 
skolorna.  

SCB har i sina beräkningar kommit fram till nedanstående förklarande variabler 
som ger maximal träffsäkerhet för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 
SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 
ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). 

 
2B  Ersättning till små skolor på små orter (per skola) 

 
Vilka skolor och orter som definieras som små fastställs av 
Grundskolenämnden. 
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Resursfördelningsmodell för fritidshem 
 

1 Grundbelopp per elev till fritidshem 
 

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

År F-3  index 1,3 

År 4-6  index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 
varje års budget. 

 

2 Strukturbelopp till fritidshem 
 

Ingen fördelning som härrör sig till elevers olika förutsättningar och behov 

 

Lokalkostnader 
Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader utifrån den genomsnittliga 
kostnaden för den egna regins lokalkostnader per elev enligt grundregeln, 
Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

 

Övrigt 
Riktade statsbidrag som berörd verksamhet är berättigade till söks separat av 
respektive huvudman och ingår ej i denna modell.  

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Grundskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Förändringar i jämförelse med Grundskolenämndens förslag 
 I denna sammanfattning har följande korrigeringar, förtydligande eller tillägg 
gjorts i jämförelse med Grundskolenämndens förslag: 

 Samma begrepp som används i Skollagen samt i lagrådsremiss 2018-08-
30 har använts i sammanfattningen, tex grundbelopp, strukturbelopp 
samt tilläggsbelopp. 

 Strukturbelopp kan omfatta fler fördelningar än enbart socioekonomisk. 
I denna sammanfattning definieras små skolor på små orter som ett 
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Resursfördelningsmodell för fritidshem 
 

1 Grundbelopp per elev till fritidshem 
 

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

År F-3  index 1,3 

År 4-6  index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 
varje års budget. 

 

2 Strukturbelopp till fritidshem 
 

Ingen fördelning som härrör sig till elevers olika förutsättningar och behov 

 

Lokalkostnader 
Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader utifrån den genomsnittliga 
kostnaden för den egna regins lokalkostnader per elev enligt grundregeln, 
Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

 

Övrigt 
Riktade statsbidrag som berörd verksamhet är berättigade till söks separat av 
respektive huvudman och ingår ej i denna modell.  

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Grundskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Förändringar i jämförelse med Grundskolenämndens förslag 
 I denna sammanfattning har följande korrigeringar, förtydligande eller tillägg 
gjorts i jämförelse med Grundskolenämndens förslag: 

 Samma begrepp som används i Skollagen samt i lagrådsremiss 2018-08-
30 har använts i sammanfattningen, tex grundbelopp, strukturbelopp 
samt tilläggsbelopp. 

 Strukturbelopp kan omfatta fler fördelningar än enbart socioekonomisk. 
I denna sammanfattning definieras små skolor på små orter som ett 
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strukturbelopp och inte som anslagsfinansiering. Korrigeringen innebär 
även ett tydliggörande av att likabehandlingsprincipen gäller. 

 Att det ur tilläggsbeloppet fördelas resurser till särskilda 
utbildningsgrupper i egen regi stryks eftersom det i förslaget är en 
otydlighet ifall det strider mot likabehandlingsprincipen.    

 Förtydligande ang förskoleklassens grundbelopp och fritidshemmens 
strukturbelopp. 

 Vilka skolor och orter som är små ska definieras av 
grundskolenämnden. 

 

Beslutsunderlag 
1. Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 
2. Underlag från SCB, grundskola 

  
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus af Klint 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00128 3.5.4.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker här föreliggande förslag till ny övergripande 
resursfördelningsmodell att gälla inom Grundskolenämndens verksamheter från 
och med 1 januari 2020 

 

Grundskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att anta de övergripande ersättningsprinciperna enligt föreliggande förslag att 
gälla från och med 2020-01-01 

att upphäva nuvarande ersättningsprinciper 

att uppdra åt grundskolenämnden att på nämndnivå fördela resurser till 
nämndens verksamheter i enlighet med föreliggande förslag 

att uppdra till grundskolenämnden att i enlighet med ovan fastställa och 
genomföra utbetalning av ersättningar till fristående skolor        

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 
kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-
03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 
dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 
förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 
går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 
grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 
enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 
tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 
och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 
helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 
likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 
och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
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501 80 Borås 
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E-post 
 

Telefon 
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Magnus af Klint 
Handläggare 
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Datum 
2019-03-26 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00128 3.5.4.0 
 

  

 

Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden tillstyrker här föreliggande förslag till ny övergripande 
resursfördelningsmodell att gälla inom Grundskolenämndens verksamheter från 
och med 1 januari 2020 

 

Grundskolenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

att anta de övergripande ersättningsprinciperna enligt föreliggande förslag att 
gälla från och med 2020-01-01 

att upphäva nuvarande ersättningsprinciper 

att uppdra åt grundskolenämnden att på nämndnivå fördela resurser till 
nämndens verksamheter i enlighet med föreliggande förslag 

att uppdra till grundskolenämnden att i enlighet med ovan fastställa och 
genomföra utbetalning av ersättningar till fristående skolor        

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 
kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-
03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 
dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 
förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 
går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 
grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 
enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 
tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 
och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 
helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 
likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 
och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
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olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 
på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 
består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 
utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 
tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 
betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 
särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 
sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 
Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 
samlad nämnd för grundskoleverksamheten.               

Protokollsanteckning  

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden, 2019-03-11 
                                

Samverkan 
Information vid FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Per Carlsson 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
Ärende 11. Resursfördelningsmodell för 

Grundskolenämnden 
 
 
 

Protokollsanteckning 
 
Den föreslagna resursfördelningsmodellen har enligt oss en rad brister. Brister föreligger i 
förutsättningarna för en likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan 
kommun och fristående skolor, i den föreslagna modellen. De föreslagna variablerna är i 
vissa hänseenden så ”överlappande” att en dubbelkompensation föreligger.  
Sverigedemokraterna avser att i Kommunstyrelsen återkomma och framlägga ett eget 
förslag på resursfördelningsmodell. Vi väljer därför att inte delta i beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
Anders Alftberg 
Martin Sörbom 
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 Grundskolenämnden 

 
 
 
 

 

 

Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 
kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-
03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 
dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 
förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 
går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 
grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 
enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 
tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 
och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 
helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 
likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 
och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 
på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 
består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 
utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 
tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 
betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 
särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 
sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 
Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 
samlad nämnd för grundskoleverksamheten. 
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Förslaget i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställer årligen det totala kommunbidraget för 
grundskolenämnden som i sitt budgetbeslut skall fastställa tillämpning av 
fördelningsmodellen, administrera densamma samt göra utbetalning till 
fristående verksamhet. 

Grundskolenämnden fördelar resurser till politisk verksamhet, central 
administration, förskoleklass. grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolskjuts 
samt buffert. 

Indelningen följer arbetsformer som tillämpas i staden med förtydligandet att 
skolskjuts särskiljs då det är kommunfullmäktige som beslutat om 
ambitionsnivån för skolskjutsverksamheten.  

 

Förutsättningar 
Utgångspunkten vid utformning av en ny modell är att den samlade 
grundskoleförvaltningen skall ge förutsättningarna för en likvärdig utbildning 
med god kvalitet där modellen skall vara kompenserande mellan skolor utifrån 
elevers olika förutsättningar och behov.  

Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag som 
tilldelas av kommunfullmäktige. 

Riktade statsbidrag som berörd verksamhet kan var berättigade till söks separat 
av respektive huvudman och ingår ej i denna modell. För kommunens egen regi 
är grunden att varje skola skall kunna tillgodogöra sig sin del av de riktade 
statsbidragen och ansvarar för underlag för ansökan och återredovisning.  

För statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma principer, parametrar, som 
vid fördelning mellan skolor som av strukturresursen dvs den socioekonomiska 
resursfördelningen. 

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

Kommunen skall årligen fastställa ett bidrag till enskilda huvudmän. Bidraget 
skall grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 
beslutas före kalenderårets början. För elev som påbörjar utbildning eller annan 
pedagogisk verksamhet under kalenderåret skall hem-kommunen besluta om 
bidraget omgående. Om kommunen tillskjuter ytterligare medel till den egna 
verksamheten under året ska motsvarande resurser tilldelas de enskilt bedrivna 
verksamheterna. 

Ersättningen till fristående huvudmän fastställs, enligt nuvarande delegationer, 
av kommunstyrelsen och ärendet handläggs av Stadsledningskansliet, 
Ekonomistyrning.  

Föreliggande modell avses tillämpas fr.o.m. 2020 och därefter som underlag för 
grundskole-nämndens årliga budget som först behandlas i augusti 2019 och 
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Förslaget i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställer årligen det totala kommunbidraget för 
grundskolenämnden som i sitt budgetbeslut skall fastställa tillämpning av 
fördelningsmodellen, administrera densamma samt göra utbetalning till 
fristående verksamhet. 

Grundskolenämnden fördelar resurser till politisk verksamhet, central 
administration, förskoleklass. grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolskjuts 
samt buffert. 

Indelningen följer arbetsformer som tillämpas i staden med förtydligandet att 
skolskjuts särskiljs då det är kommunfullmäktige som beslutat om 
ambitionsnivån för skolskjutsverksamheten.  

 

Förutsättningar 
Utgångspunkten vid utformning av en ny modell är att den samlade 
grundskoleförvaltningen skall ge förutsättningarna för en likvärdig utbildning 
med god kvalitet där modellen skall vara kompenserande mellan skolor utifrån 
elevers olika förutsättningar och behov.  

Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag som 
tilldelas av kommunfullmäktige. 

Riktade statsbidrag som berörd verksamhet kan var berättigade till söks separat 
av respektive huvudman och ingår ej i denna modell. För kommunens egen regi 
är grunden att varje skola skall kunna tillgodogöra sig sin del av de riktade 
statsbidragen och ansvarar för underlag för ansökan och återredovisning.  

För statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma principer, parametrar, som 
vid fördelning mellan skolor som av strukturresursen dvs den socioekonomiska 
resursfördelningen. 

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

Kommunen skall årligen fastställa ett bidrag till enskilda huvudmän. Bidraget 
skall grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 
beslutas före kalenderårets början. För elev som påbörjar utbildning eller annan 
pedagogisk verksamhet under kalenderåret skall hem-kommunen besluta om 
bidraget omgående. Om kommunen tillskjuter ytterligare medel till den egna 
verksamheten under året ska motsvarande resurser tilldelas de enskilt bedrivna 
verksamheterna. 

Ersättningen till fristående huvudmän fastställs, enligt nuvarande delegationer, 
av kommunstyrelsen och ärendet handläggs av Stadsledningskansliet, 
Ekonomistyrning.  

Föreliggande modell avses tillämpas fr.o.m. 2020 och därefter som underlag för 
grundskole-nämndens årliga budget som först behandlas i augusti 2019 och 
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sedan slutbehandlas i december 2019. Detta ger möjlighet att delegera till 
grundskolenämnden att fastställa och utbetala ersättning till fristående skolor. 

 

Analys och överväganden 
Förslaget till resurstilldelning är konstruerad med en (1) grundresurs per elev 
som varierar mellan ett antal intervall årskurser.  En strukturresurs (2) som ofta 
benämns socioekonomisk del. En tilläggsresurs (3) finns som kan sökas av 
enskilda huvudmän. I egen regi fördelas resurser till särskilda 
utbildningsgrupper i övrigt söker egna skolor på samma sätt som enskilda. 

Som omvärldsbevakning har ett antal andra kommuner studerats, SKL:s 
genomlysning av praxis i kommunsverige, det stöd SCB tillhandahåller för 
kommuner och Skolverket. 

Enligt gjorda simuleringar SCB gjort åt Borås når SCB:s modell en träffsäkerhet 
på 79,7 %. Grundskolenämnden skall anpassa variablerna utifrån SCB:s 
simulering av hur träffsäkerheten kan bibehållas på en hög nivå över tiden. 

En förändring av resursfördelningen innebär att tidigare beslut som avser 
resursfördelning inom grundskolans verksamheter ersätts med ett nytt 
arbetssätt och nya regler som följer av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelning – styrprinciper 
Utifrån det först preliminära och sedan slutgiltiga kommunbidrag som avsätts 
till Grundskole-nämnden upprättas förslag till budget enlig kommunstyrelsens 
anvisningar och justeras därefter utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
kommunbidrag.  

Inledningsvis avsätts medel till nämnd och central administration. Skolformen 
särskola budgeteras med särskild grundresurs. Skolskjuts är fri nyttighet för alla 
skolor i egen och enskild regi.  

Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader enligt ett genomsnitt för 
stadens skolor enligt den s.k. huvudregeln.  Enskilda ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-kompensation om 
6% båda enligt särskild lagstiftning. 

Vissa särskilda skolverksamheter kan av grundskolenämnden väljas att 
anslagsfinansieras direkt såsom kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper. Detta gäller även det utökade kommunbidraget till små 
skolor på små orter.  

Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag och del 
av statsbidraget etableringsersättning. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå som 
anges i grundskolenämndens budget. 
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Slutligen ersättning för lokaler där enskilda huvudmän ersätts utifrån den 
genomsnittliga kostnaden för den egna regins lokalkostnader. 

  

Modell för grundskola 
1. Grundresursen till grundskola 

I samband med årets budget skall GRN ta ställning till andel till grundresurs samt 
ett index som anger en viktning på hur resurserna skall fördelas mellan olika stadier. 
Utifrån senaste analysen av undervisningstid per stadium mm blir fördelningen: 

 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år. Denna har bärighet på bl. a 
personaltäthet och skillnader i timplaner. 

 

1. Strukturresurs inom förskoleklass och grundskola år 1-9. 
Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 
och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 
målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 
beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 
100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturresursen mellan 
skolorna. Grundskolenämnden skall årligen pröva andelen av grundbeloppet 
som fördelas utifrån socio-ekonomiska kriterier utifrån skolor som erhåller ett 
minimum av strukturersättning har förutsättningar och är hänvisade till att 
bedriva verksamheten inom sin anvisade grundresurs. 

SCB har i sina beräkningar kommit farm till nedanstående förklarande variabler 
som ger maximal träffsäkerhet för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 
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Slutligen ersättning för lokaler där enskilda huvudmän ersätts utifrån den 
genomsnittliga kostnaden för den egna regins lokalkostnader. 

  

Modell för grundskola 
1. Grundresursen till grundskola 

I samband med årets budget skall GRN ta ställning till andel till grundresurs samt 
ett index som anger en viktning på hur resurserna skall fördelas mellan olika stadier. 
Utifrån senaste analysen av undervisningstid per stadium mm blir fördelningen: 

 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år. Denna har bärighet på bl. a 
personaltäthet och skillnader i timplaner. 

 

1. Strukturresurs inom förskoleklass och grundskola år 1-9. 
Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 
och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 
målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 
beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 
100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturresursen mellan 
skolorna. Grundskolenämnden skall årligen pröva andelen av grundbeloppet 
som fördelas utifrån socio-ekonomiska kriterier utifrån skolor som erhåller ett 
minimum av strukturersättning har förutsättningar och är hänvisade till att 
bedriva verksamheten inom sin anvisade grundresurs. 

SCB har i sina beräkningar kommit farm till nedanstående förklarande variabler 
som ger maximal träffsäkerhet för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 
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Fler variabler har testats men har avförts när SCB visat att de minskar 
träffsäkerheten. 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 
SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 
ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). 

 

2. Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet är inte beroende av föreslagen modell för enskilda huvudmän 
utan är samma konstruktion som redan gäller och tillämpas. De skall söka i 
särskild ordning. Enligt skollagen 10 kap 39§ ska tilläggsbelopp lämnas för 
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller skall erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd 
ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

För elever i egen regi görs denna prövning på samma grunder som för enskilda 
utförare.  

 

Modell för fritidshem 
För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

I samband med årets budget skall Grundskolenämnden ta ställning tas till ett index 
som anger en viktning på inriktningen hur resurserna skall fördelas. Tidigare praxis 
har utgått från nedanstående fördelning: 

0-3 index 1,3 

4-6 index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 
varje års budget. 
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Sammanfattning resursfördelning 

 

Verksamheter som drivs av enskild huvudman i annan kommun. 
Ersättningen utgörs av ett grundbelopp per elev samt i förekommande fall ett 
individuellt tilläggs-belopp. För fristående verksamhet i annan kommun sker 
fastställandet av grundbelopp på samma principer som fastställandet av bidrag 
till fristående verksamhet inom kommunen med den skillnaden att 
strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamhet i annan 
kommun. 

 

Interkommunal ersättning 
För ersättning till annan kommun fastställs grundbeloppet enligt samma 
principer som till kommunal verksamhet inom kommunen. 
Strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamheten i 
kommunen. 

Vid interkommunal ersättning utgår ingen ersättning för mervärdesskatt s.k. 
momskompensation. För interkommunal ersättning gäller, till skillnad från 
bidrag till fristående huvudmän, att kommunerna är fria att ingå 
överenskommelse och avtal om ersättning för mottagande av barn från annan 
kommun utöver vad som framgår av skollagen.  

Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås 
ändras till följd av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelnings-
modell

Förskoleklass

Åk F ÅK 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 1-3 Åk 4-6

Grundbelopp:

a)Grundresurs x x x x x x

b)Strukturresurs x x x x - -

Tilläggsresurs
Söks av enskild 
skola hos elevhälsan Extra resurs per berörd elev

Övrig verksamhet:

Modersmål o studiehandledning 
samt kartläggning (CFL)

Anslag/fri nyttighet 
för alla skolor

Extra resurs till små skolor på 
små orter Anslag

SU-grupper som t ex Anslag

 A-resurs Anslag

 Kommunikationsklass Anslag

Sjukhusskolan Anslag

Lokaler enligt särskild modell

Grundskola Fritidshem
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Sammanfattning resursfördelning 

 

Verksamheter som drivs av enskild huvudman i annan kommun. 
Ersättningen utgörs av ett grundbelopp per elev samt i förekommande fall ett 
individuellt tilläggs-belopp. För fristående verksamhet i annan kommun sker 
fastställandet av grundbelopp på samma principer som fastställandet av bidrag 
till fristående verksamhet inom kommunen med den skillnaden att 
strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamhet i annan 
kommun. 

 

Interkommunal ersättning 
För ersättning till annan kommun fastställs grundbeloppet enligt samma 
principer som till kommunal verksamhet inom kommunen. 
Strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamheten i 
kommunen. 

Vid interkommunal ersättning utgår ingen ersättning för mervärdesskatt s.k. 
momskompensation. För interkommunal ersättning gäller, till skillnad från 
bidrag till fristående huvudmän, att kommunerna är fria att ingå 
överenskommelse och avtal om ersättning för mottagande av barn från annan 
kommun utöver vad som framgår av skollagen.  

Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås 
ändras till följd av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelnings-
modell

Förskoleklass

Åk F ÅK 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 1-3 Åk 4-6

Grundbelopp:

a)Grundresurs x x x x x x

b)Strukturresurs x x x x - -

Tilläggsresurs
Söks av enskild 
skola hos elevhälsan Extra resurs per berörd elev

Övrig verksamhet:

Modersmål o studiehandledning 
samt kartläggning (CFL)

Anslag/fri nyttighet 
för alla skolor

Extra resurs till små skolor på 
små orter Anslag

SU-grupper som t ex Anslag

 A-resurs Anslag

 Kommunikationsklass Anslag

Sjukhusskolan Anslag

Lokaler enligt särskild modell

Grundskola Fritidshem
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Utbetalning av grundbeloppet 
Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet placerade elever den 15:e 
varje månad. En avstämning görs månadsvis med berörda skolor. 

För juli och augusti sker en avstämning mot antalet i september.  

 

Beslutsmeddelande 
Varje enskild huvudman som i sin verksamhet har elever som är bosatta i Borås 
får ett besluts-meddelande avseende Grundskolenämndens beslut om bidrag i 
form av grundbelopp. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i 
enlighet med överklagandehänvisning som bifogas beslutsmeddelandena. 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Protokollsanteckning 
 

I förslaget till beslut från dels Grundskolenämnden dels den styrande konstellationen i Borås Stad, så 
redogörs faktorer som ska utgöra fördelning av resurser baserat på socioekonomi. Vi finner det 
anmärkningsvärt att ha en sådan tydlig multikorrelation och närvaro av förklarande variabler, vars 
information förklaras till stor del av andra förklarande variabler. Detta skapar problemet med 
multikompensation till nischade elevunderlag. 

 

Vår analys av förklarande variabler 

Kön 

Denna förklarande variabel tillför väldigt lite information till modellens träffsäkerhet. Elevunderlagets 
kön i skolenheterna är i högsta grad redan blandad och det råder ingen som helst snedfördelning, 
vilket resulterar i att skolenhetens ekonomiska underlag baserat på kön blir opåverkad. Kön har ett 
samband på individnivå men inte på skolnivå. Beräkningar genomförda av andra kommuner visar på 
att variabeln kön, kombinerat med andra variabler, uppvisade en lägre effekt. Vi anser att det är mer 
relevant att belysa arbetet kring pojkars attityd till lärande i skolan samt utveckla arbetet med 
utåtagerande beteenden. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Kön’ ska utgå från modellen. 

 

Nyligen invandrad 

De genomsnittligt sämre resultaten för elever med utländsk bakgrund förklaras framförallt av en lägre 
socioekonomisk status. Migrationsbakgrunden hos elevunderlaget får i sig endast ett genomslag på 
skolnivå och inte individnivå. Det vill säga, en självständig effekt av migrationsbakgrunden får i sig 
genomslag först vid hög sammansättning av elever med utländsk bakgrund på en skolenhet. 

Fortsättningsvis anser SKL1 att ”Om kommunen ger ersättning till skolorna för nyanlända elever 
separat behöver man givetvis ta hänsyn till det i utformningen av den socioekonomiska ersättningen. 
Samma behov ska inte ersättas två gånger”. Vi delar SKL:s analys i denna fråga. 

Kommunen ersätts av Migrationsverket årligen för etableringsstöd, något som Grundskolenämnden 
erhåller från Arbetslivsnämnden månatligen per nyanländ elev (3 100 kr). Därutöver har Riksdagen 
fattat beslut om det riktade statsbidraget ’likvärdig skola’ med ett totalbelopp om 3 500 miljoner 
kronor. Av dessa beräknas Borås få uppskattningsvis 40,5 mnkr som föreslås fördelas i enlighet med de 
förklarande variabler som framgår i den resursfördelningsmodell som skall fastställas av 
Kommunfullmäktige. Elevunderlaget kompenseras därmed redan två gånger om genom statliga 
anslag. 

 

                                                           
1 SKL, ”Socioekonomisk resursfördelning till skolor”, sid. 19, 2014 
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Från den kommunala budgeten kompenseras elevunderlaget av främst tre faktorer.  

Innan fördelning sker grundat på grundresurs samt strukturresurs kommer finansiering ske av 
verksamheter och kostnader baserat på anslagsfinansiering. Detta innefattar dels Modersmål och 
studiehandledning samt kartläggning (CFL), ett anslag som direkt gynnar det nischade elevunderlaget 
genom språkinsatser och språkstöd. Detta stöd är en fri nyttighet för samtliga av Borås skolenheter. 

Därutöver föreslås elevunderlaget kompenseras i strukturresursen genom den förklarande variabeln 
’Nyligen invandrad’, och därtill de förklarande variabler som, med hög sannolikhet, gynnar samma 
nischade elevunderlag. (Detta avser bland annat ’Human Development Index (HDI)’, ’Ekonomiskt 
bistånd’, ’Vårdnadshavarnas inkomst’, samt ’Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO)’). Det föreligger 
därmed stor risk att en liten andel av elevunderlaget blir ersatt många gånger om – något SKL noterat i 
övriga delar av landet. 

Sammanfattningsvis, om den förklarande variabeln ´Nyligen invandrad´ ska kvarstanna kommer detta 
nischade elevunderlag kompenseras för; 

 

- Statsbidraget ’Likvärdig skola’ 
- Statsbidraget ´Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer’ 
- Delfinansiering av anslag till Centrum för Flerspråkigt lärande (kommunbidrag) 
- Socioekonomisk variabel ’Nyligen invandrad’ inom strukturresursen (kommunbidrag) 
- Övriga socioekonomiska variabler inom strukturresurser (kommunbidrag) 

 

Vår bedömning är därmed att denna förklarande variabel ska utgå från modellen för att minimera 
risken för att en överkompensation utgår till en liten del av elevunderlaget. 

 

Högsta utbildning för vårdnadshavare 

Den förklarande variabel som har störst påverkan på modellen är ’Högsta utbildning för 
vårdnadshavare’, detta bekräftas även av SCB. Elevernas förhållanden blir mer gynnsam ju högre 
utbildningsnivå vårdnadshavare besitter. Dels stimuleras eleverna i sin hemmiljö och språkliga 
utveckling, dels stärks självbilden hos eleverna. Studier visar på att ju högre utbildningsbakgrund det 
finns hos vårdnadshavarna, desto större engagemang och stöd ges eleven i sin skolgång. 

De elever vars föräldrar saknar högre studier är därmed i behov av stimulans genom förbättrade 
förutsättningar från skolan. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Högsta utbildning för vårdnadshavare’ ska 
kvarstå.  
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Ekonomiskt bistånd 

SKL pekar på att anledningen varför denna faktor kan tänkas finnas med är för att det ”finns ofta i 
denna grupp elever som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever 
som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer”. Fortsättningsvis skriver SKL ”att en 
elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever riskerar att 
misslyckas”. 

Om en eller fler vårdnadshavare saknar ett stadigvarande arbete så kan detta motverka inkludering 
och engagemang i samhället. Detta riskerar i sin tur att spä på en segregation som riskerar att påverka 
elevens vilja till kunskapsinhämtning och engagemang i skolan. Något som avslutningsvis påverkar 
elevens måluppfyllelse. Det är därmed av stor vikt att identifiera och motverka dessa negativa 
konsekvenser som eleven annars riskerar att hamna i. 

Vår bedömning är därmed att den förklararande variabeln ’Ekonomiskt bistånd’ ska kvarstå. 

 

Bor med en eller båda vårdnadshavare 

Det är ingen självklarhet att en elev som bara bor med en eller bor växelvis hos båda av sina 
vårdnadshavare orsakar svårigheter att klara skolan. Men sett till hela gruppen elever som bor med en 
vårdnadshavare är risken att inte uppnå målen högre än för de elever som bor med bägge av sina 
vårdnadshavare. 

Däremot riskerar en elev en svårare situation som endast bor med en av sina vårdnadshavare då detta 
kan innebär ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på andra sätt. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bor med en eller båda vårdnadshavare’ ska 
kvarstå. 

 

 

Vårdnadshavarnas inkomst 

Med den förklarande variabeln ’Vårdnadshavarnas inkomst’ avses förvärvsinkomst i det hushåll som 
eleven och minst en av vårdnadshavarna tillhör enligt folkbokföringen. Om ingen av vårdnadshavarna 
tillhör elevens hushåll, används hushållsinkomst för den vårdnadshavare som har högst 
hushållsinkomst. Hushållsinkomst definieras till en kategorisk variabel (Låg, Medel, Hög) som beror på i 
vilket hushåll hushållsinkomsten ligger i. 

Definitionen av förvärvsinkomst innebär en inkomst som kommer från tjänst eller 
näringslivsverksamhet, och omfattar således inte de hushållen som omfattas av den förklarande 
variabeln ’Ekonomiskt bistånd’.  

Ett hushåll inom intervallet [Låg] kan innebära en konsumtionskraft likt det hushåll som omfattas av 
’Ekonomiskt bistånd’. Detta kan innebära ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på 
andra sätt – likt skälen till variabeln ’Ekonomiskt Bistånd’ ovan. 
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Från den kommunala budgeten kompenseras elevunderlaget av främst tre faktorer.  

Innan fördelning sker grundat på grundresurs samt strukturresurs kommer finansiering ske av 
verksamheter och kostnader baserat på anslagsfinansiering. Detta innefattar dels Modersmål och 
studiehandledning samt kartläggning (CFL), ett anslag som direkt gynnar det nischade elevunderlaget 
genom språkinsatser och språkstöd. Detta stöd är en fri nyttighet för samtliga av Borås skolenheter. 

Därutöver föreslås elevunderlaget kompenseras i strukturresursen genom den förklarande variabeln 
’Nyligen invandrad’, och därtill de förklarande variabler som, med hög sannolikhet, gynnar samma 
nischade elevunderlag. (Detta avser bland annat ’Human Development Index (HDI)’, ’Ekonomiskt 
bistånd’, ’Vårdnadshavarnas inkomst’, samt ’Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO)’). Det föreligger 
därmed stor risk att en liten andel av elevunderlaget blir ersatt många gånger om – något SKL noterat i 
övriga delar av landet. 

Sammanfattningsvis, om den förklarande variabeln ´Nyligen invandrad´ ska kvarstanna kommer detta 
nischade elevunderlag kompenseras för; 

 

- Statsbidraget ’Likvärdig skola’ 
- Statsbidraget ´Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer’ 
- Delfinansiering av anslag till Centrum för Flerspråkigt lärande (kommunbidrag) 
- Socioekonomisk variabel ’Nyligen invandrad’ inom strukturresursen (kommunbidrag) 
- Övriga socioekonomiska variabler inom strukturresurser (kommunbidrag) 

 

Vår bedömning är därmed att denna förklarande variabel ska utgå från modellen för att minimera 
risken för att en överkompensation utgår till en liten del av elevunderlaget. 

 

Högsta utbildning för vårdnadshavare 

Den förklarande variabel som har störst påverkan på modellen är ’Högsta utbildning för 
vårdnadshavare’, detta bekräftas även av SCB. Elevernas förhållanden blir mer gynnsam ju högre 
utbildningsnivå vårdnadshavare besitter. Dels stimuleras eleverna i sin hemmiljö och språkliga 
utveckling, dels stärks självbilden hos eleverna. Studier visar på att ju högre utbildningsbakgrund det 
finns hos vårdnadshavarna, desto större engagemang och stöd ges eleven i sin skolgång. 

De elever vars föräldrar saknar högre studier är därmed i behov av stimulans genom förbättrade 
förutsättningar från skolan. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Högsta utbildning för vårdnadshavare’ ska 
kvarstå.  
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Ekonomiskt bistånd 

SKL pekar på att anledningen varför denna faktor kan tänkas finnas med är för att det ”finns ofta i 
denna grupp elever som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig eller elever 
som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer”. Fortsättningsvis skriver SKL ”att en 
elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak till att elever riskerar att 
misslyckas”. 

Om en eller fler vårdnadshavare saknar ett stadigvarande arbete så kan detta motverka inkludering 
och engagemang i samhället. Detta riskerar i sin tur att spä på en segregation som riskerar att påverka 
elevens vilja till kunskapsinhämtning och engagemang i skolan. Något som avslutningsvis påverkar 
elevens måluppfyllelse. Det är därmed av stor vikt att identifiera och motverka dessa negativa 
konsekvenser som eleven annars riskerar att hamna i. 

Vår bedömning är därmed att den förklararande variabeln ’Ekonomiskt bistånd’ ska kvarstå. 

 

Bor med en eller båda vårdnadshavare 

Det är ingen självklarhet att en elev som bara bor med en eller bor växelvis hos båda av sina 
vårdnadshavare orsakar svårigheter att klara skolan. Men sett till hela gruppen elever som bor med en 
vårdnadshavare är risken att inte uppnå målen högre än för de elever som bor med bägge av sina 
vårdnadshavare. 

Däremot riskerar en elev en svårare situation som endast bor med en av sina vårdnadshavare då detta 
kan innebär ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på andra sätt. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bor med en eller båda vårdnadshavare’ ska 
kvarstå. 

 

 

Vårdnadshavarnas inkomst 

Med den förklarande variabeln ’Vårdnadshavarnas inkomst’ avses förvärvsinkomst i det hushåll som 
eleven och minst en av vårdnadshavarna tillhör enligt folkbokföringen. Om ingen av vårdnadshavarna 
tillhör elevens hushåll, används hushållsinkomst för den vårdnadshavare som har högst 
hushållsinkomst. Hushållsinkomst definieras till en kategorisk variabel (Låg, Medel, Hög) som beror på i 
vilket hushåll hushållsinkomsten ligger i. 

Definitionen av förvärvsinkomst innebär en inkomst som kommer från tjänst eller 
näringslivsverksamhet, och omfattar således inte de hushållen som omfattas av den förklarande 
variabeln ’Ekonomiskt bistånd’.  

Ett hushåll inom intervallet [Låg] kan innebära en konsumtionskraft likt det hushåll som omfattas av 
’Ekonomiskt bistånd’. Detta kan innebära ekonomiska svårigheter och samvariera med utsatthet på 
andra sätt – likt skälen till variabeln ’Ekonomiskt Bistånd’ ovan. 
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Ett hushåll inom intervallet [Medel] innebär en större konsumtionskraft, färre ekonomiska svårigheter 
och mindre risk att samvariera med utsatthet på andra sätt. Ett hushåll med högre inkomst orsakar 
därmed generellt mindre problematik hos eleven och stärker elevens måluppfyllelse. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Vårdnadshavarnas inkomst’ ska kvarstå. 

 

 

Human Development Index (HDI) 

Med den förklarande variabeln ’Human Development Index (HDI)’ avses det område en nyanländ 
härrör, varvid grupp 1 avser individer utanför Europa och grupp 2 inom Europa. Variabeln är signifikant 
och har en tydlig regressionskoefficient, särskilt beaktat faktorn om eleven anlänt till Sverige mellan 0-
2 år sedan.  

Beaktat argumentationen som framkommer under variabeln ’ Nyligen invandrad’ kan följande 
konstateras hos elevunderlaget som omfattas av denna variabel; 

Elevunderlagets härkomst påverkar måluppfyllelsen främst under de första åren i Sverige, särskilt 
beaktat vid otillräckliga språkinsatser och förståelse av den ordinarie undervisningen. Elevunderlaget 
kompenseras idag genom riktade statsbidrag (´Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för 
nyanlända personer’), och genom särskilda kommunbidrag (Delfinansiering av anslag till Centrum för 
Flerspråkigt lärande, samt Övriga socioekonomiska variabler inom strukturresurser).  

Det föreligger även ett starkt samband mellan elevunderlaget och faktorerna ’Vårdnadshavarnas 
inkomst’, ’Ekonomiskt bidrag’ samt ’Högsta utbildning för vårdnadshavare’. Detta då en nyanländ 
familjs möjligheter att skaffa sig en hög utbildningsnivå kombinerat med hög förvärvsinkomst inom 
den närmaste perioden efter invandring skett är mindre sannolik. 

Om variabeln därmed skulle ingå i modellen föreligger stor risk att kompensation utgår flera gånger 
om. Den anslagsfinansierade verksamheten CFL täcker därmed redan upp de behov och den 
kompensation som ska utgå till elevunderlaget. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Human Development Index (HDI)’ ska utgå 
från modellen. 

 

 

Bostadsområdet sociala tyngd (DeSO) 

Borås kommun delas in efter demografiska statistikområden (DeSO). Områdena klassificeras efter 
”andelen elev med förväntad problemtyngd”. En regressionsmodell (standardmodell med variablerna 
kön, invandring, utbildning, ekonomiskt bistånd och boende) tillämpas på elever i Borås kommun så att 
varje elev får ett predikterat värde för sannolikheten att inte uppnå behörigheten till gymnasieskolan. 
Därefter beräknas den genomsnittliga sannolikheten per DeSO. 
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Att det föreligger en korrelation mellan koncentrationen av elever med förväntad problemtyngd och 
försämrade skolresultat är något som har verifierats i forskningen. Eleverna påverkas indirekt av 
elevsammansättningen, genom vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka förväntningar på 
eleverna som skolan lyckas skapa. Det brukar vanligen benämnas som kamrateffekt. Skolverket lyfter i 
en rapport från 2012 att ”lärarnas förväntningar på eleverna påverkas av elevsammansättningen på 
skolan. Detta innebär att i en grupp med relativt lågpresterande elever finns risk för att läraren sänker 
sina förväntningar på eleverna, vilket då sänker utbildningskvaliteten och därigenom ytterligare 
försämrar elevernas möjligheter att prestera goda resultat”.  

Man kan av detta dra slutsatsen att det behövs mer av kvalitativa åtgärder för förbättra 
skolklimat/kultur/normsystem och förväntningar på eleverna, än att tillföra mer ekonomiska resurser 
till berörda skolor. Elevgruppen i denna variabel har redan kompenserats genom variablerna ’Högsta 
utbildning för vårdnadshavare’, ’Ekonomiskt bistånd’, och ’vårdnadshavarens inkomst’. 

Detta följer enligt nedan, 

 

 

Vid framtagande av den förklarande variabeln ’Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO)’ sker en 
regressionsmodell baserat på faktorer som elevunderlaget redan kommer att kompenseras för. Denna 
förklarande variabel innebär således endast att en dubbelkompensation utgår till de skolenheter där 
”kluster” kan iakttas i elevunderlaget. Resursfördelningsmodellens syfte är att kompensera för 
individens (elevens) unika behov och förutsättningar, inte att utgöra en kompensation till 
skolenheternas behov. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bostadsområdet sociala tyngd’ ska utgå från 
modellen. 
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Ett hushåll inom intervallet [Medel] innebär en större konsumtionskraft, färre ekonomiska svårigheter 
och mindre risk att samvariera med utsatthet på andra sätt. Ett hushåll med högre inkomst orsakar 
därmed generellt mindre problematik hos eleven och stärker elevens måluppfyllelse. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Vårdnadshavarnas inkomst’ ska kvarstå. 

 

 

Human Development Index (HDI) 

Med den förklarande variabeln ’Human Development Index (HDI)’ avses det område en nyanländ 
härrör, varvid grupp 1 avser individer utanför Europa och grupp 2 inom Europa. Variabeln är signifikant 
och har en tydlig regressionskoefficient, särskilt beaktat faktorn om eleven anlänt till Sverige mellan 0-
2 år sedan.  

Beaktat argumentationen som framkommer under variabeln ’ Nyligen invandrad’ kan följande 
konstateras hos elevunderlaget som omfattas av denna variabel; 

Elevunderlagets härkomst påverkar måluppfyllelsen främst under de första åren i Sverige, särskilt 
beaktat vid otillräckliga språkinsatser och förståelse av den ordinarie undervisningen. Elevunderlaget 
kompenseras idag genom riktade statsbidrag (´Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för 
nyanlända personer’), och genom särskilda kommunbidrag (Delfinansiering av anslag till Centrum för 
Flerspråkigt lärande, samt Övriga socioekonomiska variabler inom strukturresurser).  

Det föreligger även ett starkt samband mellan elevunderlaget och faktorerna ’Vårdnadshavarnas 
inkomst’, ’Ekonomiskt bidrag’ samt ’Högsta utbildning för vårdnadshavare’. Detta då en nyanländ 
familjs möjligheter att skaffa sig en hög utbildningsnivå kombinerat med hög förvärvsinkomst inom 
den närmaste perioden efter invandring skett är mindre sannolik. 

Om variabeln därmed skulle ingå i modellen föreligger stor risk att kompensation utgår flera gånger 
om. Den anslagsfinansierade verksamheten CFL täcker därmed redan upp de behov och den 
kompensation som ska utgå till elevunderlaget. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Human Development Index (HDI)’ ska utgå 
från modellen. 

 

 

Bostadsområdet sociala tyngd (DeSO) 

Borås kommun delas in efter demografiska statistikområden (DeSO). Områdena klassificeras efter 
”andelen elev med förväntad problemtyngd”. En regressionsmodell (standardmodell med variablerna 
kön, invandring, utbildning, ekonomiskt bistånd och boende) tillämpas på elever i Borås kommun så att 
varje elev får ett predikterat värde för sannolikheten att inte uppnå behörigheten till gymnasieskolan. 
Därefter beräknas den genomsnittliga sannolikheten per DeSO. 
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Att det föreligger en korrelation mellan koncentrationen av elever med förväntad problemtyngd och 
försämrade skolresultat är något som har verifierats i forskningen. Eleverna påverkas indirekt av 
elevsammansättningen, genom vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka förväntningar på 
eleverna som skolan lyckas skapa. Det brukar vanligen benämnas som kamrateffekt. Skolverket lyfter i 
en rapport från 2012 att ”lärarnas förväntningar på eleverna påverkas av elevsammansättningen på 
skolan. Detta innebär att i en grupp med relativt lågpresterande elever finns risk för att läraren sänker 
sina förväntningar på eleverna, vilket då sänker utbildningskvaliteten och därigenom ytterligare 
försämrar elevernas möjligheter att prestera goda resultat”.  

Man kan av detta dra slutsatsen att det behövs mer av kvalitativa åtgärder för förbättra 
skolklimat/kultur/normsystem och förväntningar på eleverna, än att tillföra mer ekonomiska resurser 
till berörda skolor. Elevgruppen i denna variabel har redan kompenserats genom variablerna ’Högsta 
utbildning för vårdnadshavare’, ’Ekonomiskt bistånd’, och ’vårdnadshavarens inkomst’. 

Detta följer enligt nedan, 

 

 

Vid framtagande av den förklarande variabeln ’Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO)’ sker en 
regressionsmodell baserat på faktorer som elevunderlaget redan kommer att kompenseras för. Denna 
förklarande variabel innebär således endast att en dubbelkompensation utgår till de skolenheter där 
”kluster” kan iakttas i elevunderlaget. Resursfördelningsmodellens syfte är att kompensera för 
individens (elevens) unika behov och förutsättningar, inte att utgöra en kompensation till 
skolenheternas behov. 

Vår bedömning är därmed att den förklarande variabeln ’Bostadsområdet sociala tyngd’ ska utgå från 
modellen. 
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För att minimera risken för dubbelkompensation anser vi att de förklarande variablerna i 
resursfördelningsmodellen bör utgöras av, 

 Högsta utbildning för vårdnadshavare 
 Ekonomiskt bistånd 
 Bor med en eller båda vårdnadshavare 
 Vårdnadshavarnas inkomst 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner   Kristian Silbvers 

Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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Resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass 
och fritidshem. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla det reviderade förslaget till ny resursfördelningsmodell för grundskola, 
förskoleklass och fritidshem att gälla fr o m 2020-01-01 

Grundskolenämnden bemyndigas att fatta beslut om ersättningar till fristående 
grundskolor, förskoleklass och fritidshem. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att Grundskolenämnden ska ta fram 
ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Bakgrunden till Kommunstyrelsens 
beslut är ett uppdrag från Kommunfullmäktiges i budget 2015 gällande ”En 
översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna.” Det beror även på att 
Regeringskansliet lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär 
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att 
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående 
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i 
förekommande fall tilläggsbelopp. Den föreslagna förändringen i skollagen 
innebär införande av strukturbelopp och att grundbeloppet ska avse en 
basersättning.  

Gällande lagar 
Skollagen och skolförordningen innehåller regler om ersättning till fristående 
skolor, förskoleklass och fritidshem. En grundläggande princip, 
likabehandlingsprincipen, anger att grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten.  I lagrådsremissens förslag anges att strukturbeloppet ska 
bestämmas efter samma grunder. I förslag till resursfördelningsmodell har detta 
beaktats.  
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Övriga grundläggande regler är bland annat:  

Utdrag ur Skolförordningen, 14 kap . Bidrag till enskilda huvudmän 

Fastställande av bidrag per kalenderår 

1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för 
förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. 
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande 
budgetåret och beslutas före kalenderårets början. 
 
Ändringar under löpande budgetår 

2 §   Om ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under 
budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin motsvarande verksamhet får 
bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån genom att 
återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. 
 

Resursfördelningsmodellens delar 
I förslag till resursfördelningsmodell ingår följande delar: 

 Grundbelopp per elev 

 Strukturbelopp som ska avse ersättning enligt Skollagen 2 kap 8 b §, 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.  

 Tilläggsbelopp som enligt Skollagen 10 kap 39 § ska lämnas för elever 
som har ett omfattande behov av särskilt stöd och ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov.  

Förslag till ny resursfördelningsmodell påverkar inte fördelning av 
tilläggsbelopp eftersom den söks i särskild ordning. Prövningen görs på 
samma grunder oavsett kommunal eller enskild regi.  

 

Sammanfattning av Grundskolenämndens förslag till 
resursfördelningsmodell  
 

Grundskolenämnden erhåller ett kommunbidrag som beslutas av 
Kommunfullmäktige. Detta är grunden för det som ska fördelas i 
resursfördelningsmodellen. 
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Från kommunbidraget avräknas kostnader för:  

 Nämnd och central administration. Enskilda huvudmän ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-
kompensation om 6% enligt Skolförordningen 14 kap, 4 § 

 Grundsärskola  

 Skolskjuts  

 

Avsättning till anslagsfinansierad verksamhet kan beslutas av 
grundskolenämnden som tex: 

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

 Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag 
och av statsbidrag. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå 
som anges i grundskolenämndens budget. 

 

Återstående del av kommunbidraget fördelas i resursfördelningsmodellen. 
Grundskolenämnden fördelar mellan de olika verksamheterna grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. 

 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass och grundskola år 1-9 
 

1. Grundbelopp 
 

1A  Grundbelopp per elev i grundskola år 1-9 
 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år.  

 

1B  Grundbelopp förskoleklass 
 

Fördelning per elev av totalt tilldelat grundbelopp till förskoleklassverksamhet. 
 
Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet.  
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Från kommunbidraget avräknas kostnader för:  

 Nämnd och central administration. Enskilda huvudmän ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-
kompensation om 6% enligt Skolförordningen 14 kap, 4 § 

 Grundsärskola  

 Skolskjuts  

 

Avsättning till anslagsfinansierad verksamhet kan beslutas av 
grundskolenämnden som tex: 

 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper/specialskolor.  

 Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag 
och av statsbidrag. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå 
som anges i grundskolenämndens budget. 

 

Återstående del av kommunbidraget fördelas i resursfördelningsmodellen. 
Grundskolenämnden fördelar mellan de olika verksamheterna grundskola, 
förskoleklass och fritidshem. 

 

Resursfördelningsmodell för förskoleklass och grundskola år 1-9 
 

1. Grundbelopp 
 

1A  Grundbelopp per elev i grundskola år 1-9 
 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år.  

 

1B  Grundbelopp förskoleklass 
 

Fördelning per elev av totalt tilldelat grundbelopp till förskoleklassverksamhet. 
 
Grundbeloppen ska vara på en nivå så att en grundskola som erhåller ett 
minimum av strukturbelopp kan bedriva skolverksamhet.  
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2.  Strukturbelopp till förskoleklass och grundskola år 1-9. 

 
2A  Socioekonomisk fördelning 

 
Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 
och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 
målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 
beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 
100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturbeloppet mellan 
skolorna.  

SCB har i sina beräkningar kommit fram till nedanstående Följande förklarande 
variabler förväntas ge som ger maximal träffsäkerhet beaktat multikorrelation 
mellan variablerna för Borås stad:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 
SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 
ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”), beaktat risken för att 
kompensation utgår för samma orsak flera gånger om.  

 
2A  Ersättning till små skolor på små orter 

 
Vilka skolor och orter som definieras som små fastställs av 
Grundskolenämnden Kommunfullmäktige. 
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Resursfördelningsmodell för fritidshem 
 

1 Grundbelopp per elev till fritidshem 
 

För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

År F-3  index 1,3 

År 4-6  index 1,0  

Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 
varje års budget. 

 

2 Strukturbelopp till fritidshem 
 

Ingen fördelning som härrör sig till elevers olika förutsättningar och behov 

 

Lokalkostnader 
Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader utifrån den genomsnittliga 
kostnaden för den egna regins lokalkostnader per elev enligt grundregeln, 
Skolförordningen 14 kap 6 § 1 st . 

 

Övrigt 
Riktade statsbidrag som berörd verksamhet är berättigade till söks separat av 
respektive huvudman och ingår ej i denna modell.  

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

 

För mer specificerad information om vilka ställningstaganden m.m. som gjorts 
hänvisas till Grundskolenämndens förslag till ny resursfördelningsmodell enligt 
bifogat beslutsunderlag. 

 

Förändringar i jämförelse med Grundskolenämndens förslag 
 I denna sammanfattning har följande korrigeringar, förtydligande eller tillägg 
gjorts i jämförelse med Grundskolenämndens förslag: 

 Samma begrepp som används i Skollagen samt i lagrådsremiss 2018-08-
30 har använts i sammanfattningen, tex grundbelopp, strukturbelopp 
samt tilläggsbelopp. 

 Strukturbelopp kan omfatta fler fördelningar än enbart socioekonomisk. 
I denna sammanfattning definieras små skolor på små orter som ett 
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strukturbelopp och inte som anslagsfinansiering. Korrigeringen innebär 
även ett tydliggörande av att likabehandlingsprincipen gäller. 

 Att det ur tilläggsbeloppet fördelas resurser till särskilda 
utbildningsgrupper i egen regi stryks eftersom det i förslaget är en 
otydlighet ifall det strider mot likabehandlingsprincipen.    

 Förtydligande ang förskoleklassens grundbelopp och fritidshemmens 
strukturbelopp. 

 Vilka skolor och orter som är små ska definieras av grundskolenämnden 
Kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
1. Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 
2. Underlag från SCB, grundskola 

  
 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 
kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-
03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 
dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 
förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 
går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 
grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 
enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 
tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 
och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 
helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 
likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 
och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 
på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 
består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 
utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 
tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 
betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 
särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 
sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 
Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 
samlad nämnd för grundskoleverksamheten. 
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Resursfördelningsmodell för Grundskolenämnden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-17 att grundskolenämnden skall till 
kommunstyrelsen ta fram förslag till ny resursfördelningsmodell senast 2019-
03-31. Bakgrunden till detta uppdrag är dels det uppdrag kommunstyrelsen fick 
av kommunfullmäktige i budget 2015 om en översyn av ersättning till friskolor, 
dels den lagrådsremiss som regeringskansliet lade fram 2018-08-30 som föreslår 
förändringar i skollagen, bl a ersättning till enskilda huvudmän för elever som 
går i fristående skolor. 

Borås stad har sedan 2017 infört en Grundskolenämnd där all 
grundskoleverksamhet samlats. Detta gör att resursfördelningen kan göras helt 
enhetlig samt att det finns förutsättningar för kommunfullmäktige att delegera 
tillämpningen av resursfördelningsmodellen inklusive fastställande av ersättning 
och utbetalning till fristående skolor till grundskolenämnden med ett 
helhetsansvar för grundskolan. 

Föreliggande förslag till resursfördelningsmodell ger förutsättningarna för en 
likvärdig fördelning av resurser både inom kommunen och mellan kommun 
och fristående skolor. Grunden är en fördelning efter elevvolym och elevers 
olika förutsättningar och behov. Detta ger en tydlig koppling till krav som ställs 
på kommunerna i Skollagen. Modellen anger ett grundbelopp per elev som 
består av en grund-resurs utifrån skolform och årskurs samt en strukturresurs 
utifrån enskild elevs socioekonomiska förutsättningar. Därtill kan skola söka 
tilläggsbelopp för elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd som inte 
betalas av den ordinarie resursen. 

I arbetet med utformande av detta förslag har andra kommuner studerats 
särskilt Malmö och Göteborg. Dessa båda kommuner har gjort förändringar av 
sina respektive resursfördelningsmodeller i samband med att man, liksom 
Borås, överfört ansvaret för grundskolan från en stadsdels-organisation till en 
samlad nämnd för grundskoleverksamheten. 
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Förslaget i sin helhet 
Kommunfullmäktige fastställer årligen det totala kommunbidraget för 
grundskolenämnden som i sitt budgetbeslut skall fastställa tillämpning av 
fördelningsmodellen, administrera densamma samt göra utbetalning till 
fristående verksamhet. 

Grundskolenämnden fördelar resurser till politisk verksamhet, central 
administration, förskoleklass. grundskola, grundsärskola, fritidshem, skolskjuts 
samt buffert. 

Indelningen följer arbetsformer som tillämpas i staden med förtydligandet att 
skolskjuts särskiljs då det är kommunfullmäktige som beslutat om 
ambitionsnivån för skolskjutsverksamheten.  

 

Förutsättningar 
Utgångspunkten vid utformning av en ny modell är att den samlade 
grundskoleförvaltningen skall ge förutsättningarna för en likvärdig utbildning 
med god kvalitet där modellen skall vara kompenserande mellan skolor utifrån 
elevers olika förutsättningar och behov.  

Resursfördelningsmodellen hanterar grundskolenämndens kommunbidrag som 
tilldelas av kommunfullmäktige. 

Riktade statsbidrag som berörd verksamhet kan var berättigade till söks separat 
av respektive huvudman och ingår ej i denna modell. För kommunens egen regi 
är grunden att varje skola skall kunna tillgodogöra sig sin del av de riktade 
statsbidragen och ansvarar för underlag för ansökan och återredovisning.  

För statsbidraget ”likvärdig skola” tillämpas samma principer, parametrar, som 
vid fördelning mellan skolor som av strukturresursen dvs den socioekonomiska 
resursfördelningen. 

Ansökning av ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande 
görs i särskild ordning. 

Kommunen skall årligen fastställa ett bidrag till enskilda huvudmän. Bidraget 
skall grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och 
beslutas före kalenderårets början. För elev som påbörjar utbildning eller annan 
pedagogisk verksamhet under kalenderåret skall hem-kommunen besluta om 
bidraget omgående. Om kommunen tillskjuter ytterligare medel till den egna 
verksamheten under året ska motsvarande resurser tilldelas de enskilt bedrivna 
verksamheterna. 

Ersättningen till fristående huvudmän fastställs, enligt nuvarande delegationer, 
av kommunstyrelsen och ärendet handläggs av Stadsledningskansliet, 
Ekonomistyrning.  

Föreliggande modell avses tillämpas fr.o.m. 2020 och därefter som underlag för 
grundskole-nämndens årliga budget som först behandlas i augusti 2019 och 
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sedan slutbehandlas i december 2019. Detta ger möjlighet att delegera till 
grundskolenämnden att fastställa och utbetala ersättning till fristående skolor. 

 

Analys och överväganden 
Förslaget till resurstilldelning är konstruerad med en (1) grundresurs per elev 
som varierar mellan ett antal intervall årskurser.  En strukturresurs (2) som ofta 
benämns socioekonomisk del. En tilläggsresurs (3) finns som kan sökas av 
enskilda huvudmän. I egen regi fördelas resurser till särskilda 
utbildningsgrupper i övrigt söker egna skolor på samma sätt som enskilda. 

Som omvärldsbevakning har ett antal andra kommuner studerats, SKL:s 
genomlysning av praxis i kommunsverige, det stöd SCB tillhandahåller för 
kommuner och Skolverket. 

Enligt gjorda simuleringar SCB gjort åt Borås når SCB:s modell en träffsäkerhet 
på 79,7 %. Multikorrelationen mellan de förklarande variablerna redovisas dock 
ej och det är därmed svårt att avgöra hur stor del av informationen hos en 
förklarande variabel redan ”informeras” av en annan förklarande variabel. Vissa 
av variablerna är däremot av naturliga skäl korrelerade samtidigt som 
sannolikheten mellan andra variabler är hög, baserat på studier genomförda av 
SCB. Ett exempel på detta fenomen med hög sannolikhet är att man som 
nyanländ är bosatt i bostadsområde med social tyngd. Grundskolenämnden 
skall anpassa variablerna utifrån SCB:s simulering av hur träffsäkerheten kan 
bibehållas på en hög nivå över tiden. samtidigt som risken för 
dubbelkompensation till individer minimeras. 
 

En förändring av resursfördelningen innebär att tidigare beslut som avser 
resursfördelning inom grundskolans verksamheter ersätts med ett nytt 
arbetssätt och nya regler som följer av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelning – styrprinciper 
Utifrån det först preliminära och sedan slutgiltiga kommunbidrag som avsätts 
till Grundskole-nämnden upprättas förslag till budget enlig kommunstyrelsens 
anvisningar och justeras därefter utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
kommunbidrag.  

Inledningsvis avsätts medel till nämnd och central administration. Skolformen 
särskola budgeteras med särskild grundresurs. Skolskjuts är fri nyttighet för alla 
skolor i egen och enskild regi.  

Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader enligt ett genomsnitt för 
stadens skolor enligt den s.k. huvudregeln.  Enskilda ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-kompensation om 
6% båda enligt särskild lagstiftning. 
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sedan slutbehandlas i december 2019. Detta ger möjlighet att delegera till 
grundskolenämnden att fastställa och utbetala ersättning till fristående skolor. 

 

Analys och överväganden 
Förslaget till resurstilldelning är konstruerad med en (1) grundresurs per elev 
som varierar mellan ett antal intervall årskurser.  En strukturresurs (2) som ofta 
benämns socioekonomisk del. En tilläggsresurs (3) finns som kan sökas av 
enskilda huvudmän. I egen regi fördelas resurser till särskilda 
utbildningsgrupper i övrigt söker egna skolor på samma sätt som enskilda. 

Som omvärldsbevakning har ett antal andra kommuner studerats, SKL:s 
genomlysning av praxis i kommunsverige, det stöd SCB tillhandahåller för 
kommuner och Skolverket. 

Enligt gjorda simuleringar SCB gjort åt Borås når SCB:s modell en träffsäkerhet 
på 79,7 %. Multikorrelationen mellan de förklarande variablerna redovisas dock 
ej och det är därmed svårt att avgöra hur stor del av informationen hos en 
förklarande variabel redan ”informeras” av en annan förklarande variabel. Vissa 
av variablerna är däremot av naturliga skäl korrelerade samtidigt som 
sannolikheten mellan andra variabler är hög, baserat på studier genomförda av 
SCB. Ett exempel på detta fenomen med hög sannolikhet är att man som 
nyanländ är bosatt i bostadsområde med social tyngd. Grundskolenämnden 
skall anpassa variablerna utifrån SCB:s simulering av hur träffsäkerheten kan 
bibehållas på en hög nivå över tiden. samtidigt som risken för 
dubbelkompensation till individer minimeras. 
 

En förändring av resursfördelningen innebär att tidigare beslut som avser 
resursfördelning inom grundskolans verksamheter ersätts med ett nytt 
arbetssätt och nya regler som följer av föreliggande förslag. 

 

Resursfördelning – styrprinciper 
Utifrån det först preliminära och sedan slutgiltiga kommunbidrag som avsätts 
till Grundskole-nämnden upprättas förslag till budget enlig kommunstyrelsens 
anvisningar och justeras därefter utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
kommunbidrag.  

Inledningsvis avsätts medel till nämnd och central administration. Skolformen 
särskola budgeteras med särskild grundresurs. Skolskjuts är fri nyttighet för alla 
skolor i egen och enskild regi.  

Enskilda huvudmän ersätts för sina lokalkostnader enligt ett genomsnitt för 
stadens skolor enligt den s.k. huvudregeln.  Enskilda ersätts för sin 
administration med ett särskilt tillägg om 3% och en moms-kompensation om 
6% båda enligt särskild lagstiftning. 
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Vissa särskilda skolverksamheter kan av grundskolenämnden väljas att 
anslagsfinansieras direkt såsom kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper, för bland annat utåtagerande barn och särskilt begåvade. 
Detta gäller även det utökade kommunbidraget till små skolor på små orter.  

Andra verksamheter kan vara finansierade via en kombination av anslag och del 
av statsbidraget etableringsersättning. Dessa är studiehandledning, 
modersmålsundervisning och kartläggning av nyanlända elever som är 
kostnadsfritt för enskilda skolor och skolor i egen regi enligt den nivå som 
anges i grundskolenämndens budget. 

Slutligen ersättning för lokaler där enskilda huvudmän ersätts utifrån den 
genomsnittliga kostnaden för den egna regins lokalkostnader. 

  

Modell för grundskola 
1. Grundresursen till grundskola 

I samband med årets budget skall GRN ta ställning till andel till grundresurs samt 
ett index som anger en viktning på hur resurserna skall fördelas mellan olika stadier. 
Utifrån senaste analysen av undervisningstid per stadium mm blir fördelningen: 

 

År 1-3 index 1,00 

År 4-6 index 1,21 

År 7-9 index 1,35 

Indexnivåer och deras värden skall löpande prövas av grundskolenämnden 
inför avgivande av budgetförslag för kommande år. Denna har bärighet på bl. a 
personaltäthet och skillnader i timplaner. 

 

1. Strukturresurs inom förskoleklass och grundskola år 1-9. 
Modellen beräknar antalet elever som inte uppnår behörighet till 
gymnasieskolan. Modellen bygger på utfall för alla Boråselever.  

Modellen resulterar i ett index för var och en av skolorna i kommunen egen regi 
och enskilda. En skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara 
målen än genomsnittet får ett index lägre än 100 och en skola med en större 
beräknad andel som riskerar att inte klara målen får ett index som är högre än 
100. Indexet användas som underlag för att fördela strukturresursen mellan 
skolorna. Grundskolenämnden skall årligen pröva andelen av grundbeloppet 
som fördelas utifrån socio-ekonomiska kriterier utifrån skolor som erhåller ett 
minimum av strukturersättning har förutsättningar och är hänvisade till att 
bedriva verksamheten inom sin anvisade grundresurs. 
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SCB har i sina beräkningar kommit farm till nedanstående Följande förklarande 
variabler som ger förväntas ge maximal träffsäkerhet för Borås stad, beaktat 
risken för dubbelkompensation:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 

 

Fler variabler har testats men har avförts när SCB visat att de minskar 
träffsäkerheten. 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 
SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 
ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). – samtidigt som risken för 
dubbelkompensation ska minimeras. 
 

 

2. Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet är inte beroende av föreslagen modell för enskilda huvudmän 
utan är samma konstruktion som redan gäller och tillämpas. De skall söka i 
särskild ordning. Enligt skollagen 10 kap 39§ ska tilläggsbelopp lämnas för 
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller skall erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd 
ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

För elever i egen regi görs denna prövning på samma grunder som för enskilda 
utförare.  

 

Modell för fritidshem 
För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

I samband med årets budget skall Grundskolenämnden ta ställning tas till ett index 
som anger en viktning på inriktningen hur resurserna skall fördelas. Tidigare praxis 
har utgått från nedanstående fördelning: 

0-3 index 1,3 

4-6 index 1,0  
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SCB har i sina beräkningar kommit farm till nedanstående Följande förklarande 
variabler som ger förväntas ge maximal träffsäkerhet för Borås stad, beaktat 
risken för dubbelkompensation:  

- Kön 

- Nyligen invandrad 

- Högsta utbildning för vårdnadshavare 

- Ekonomiskt bistånd 

- Bor med en eller båda vårdnadshavarna 

- Vårdnadshavarnas inkomst 

- Human Development Index (HDI) 

- Bostadsområdets sociala tyngd (DeSO) 

 

Fler variabler har testats men har avförts när SCB visat att de minskar 
träffsäkerheten. 

Uppsättningen variabler skall följas upp av grundskolenämnden med stöd av 
SCB:s regressionsanalys som ger besked om vilken kombination som över tid 
ger högsta ”percent concordant” (”träffsäkerhet”). – samtidigt som risken för 
dubbelkompensation ska minimeras. 
 

 

2. Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet är inte beroende av föreslagen modell för enskilda huvudmän 
utan är samma konstruktion som redan gäller och tillämpas. De skall söka i 
särskild ordning. Enligt skollagen 10 kap 39§ ska tilläggsbelopp lämnas för 
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller skall erbjudas 
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd 
ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. 

För elever i egen regi görs denna prövning på samma grunder som för enskilda 
utförare.  

 

Modell för fritidshem 
För elever i fritidshem delas grundersättningen upp i nivåer, index, efter aktuell 
årskurs. 

I samband med årets budget skall Grundskolenämnden ta ställning tas till ett index 
som anger en viktning på inriktningen hur resurserna skall fördelas. Tidigare praxis 
har utgått från nedanstående fördelning: 

0-3 index 1,3 

4-6 index 1,0  
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Indexnivåernas värden och indelning prövas av Grundskolenämnden inför 
varje års budget. 

 

Sammanfattning resursfördelning 

 

Verksamheter som drivs av enskild huvudman i annan kommun. 
Ersättningen utgörs av ett grundbelopp per elev samt i förekommande fall ett 
individuellt tilläggs-belopp. För fristående verksamhet i annan kommun sker 
fastställandet av grundbelopp på samma principer som fastställandet av bidrag 
till fristående verksamhet inom kommunen med den skillnaden att 
strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamhet i annan 
kommun. 

 

Interkommunal ersättning 
För ersättning till annan kommun fastställs grundbeloppet enligt samma 
principer som till kommunal verksamhet inom kommunen. 
Strukturersättningen beräknas som ett genomsnitt av verksamheten i 
kommunen. 

Vid interkommunal ersättning utgår ingen ersättning för mervärdesskatt s.k. 
momskompensation. För interkommunal ersättning gäller, till skillnad från 
bidrag till fristående huvudmän, att kommunerna är fria att ingå 
överenskommelse och avtal om ersättning för mottagande av barn från annan 
kommun utöver vad som framgår av skollagen.  

Resursfördelnings-
modell

Förskoleklass

Åk F ÅK 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 1-3 Åk 4-6

Grundbelopp:

a)Grundresurs x x x x x x

b)Strukturresurs x x x x - -

Tilläggsresurs
Söks av enskild 
skola hos elevhälsan Extra resurs per berörd elev

Övrig verksamhet:

Modersmål o studiehandledning 
samt kartläggning (CFL)

Anslag/fri nyttighet 
för alla skolor

Extra resurs till små skolor på 
små orter Anslag

SU-grupper som t ex Anslag

 A-resurs Anslag

 Kommunikationsklass Anslag

Sjukhusskolan Anslag

Lokaler enligt särskild modell

Grundskola Fritidshem
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Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås 
ändras till följd av föreliggande förslag. 

 

Utbetalning av grundbeloppet 
Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet placerade elever den 15:e 
varje månad. En avstämning görs månadsvis med berörda skolor. 

För juli och augusti sker en avstämning mot antalet i september.  

 

Beslutsmeddelande 
Varje enskild huvudman som i sin verksamhet har elever som är bosatta i Borås 
får ett besluts-meddelande avseende Grundskolenämndens beslut om bidrag i 
form av grundbelopp. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i 
enlighet med överklagandehänvisning som bifogas beslutsmeddelandena. 
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Borås har ingått särskilt avtal med sjuhäradskommunerna vilket inte föreslås 
ändras till följd av föreliggande förslag. 

 

Utbetalning av grundbeloppet 
Grundbeloppet utbetalas per månad baserat på antalet placerade elever den 15:e 
varje månad. En avstämning görs månadsvis med berörda skolor. 

För juli och augusti sker en avstämning mot antalet i september.  

 

Beslutsmeddelande 
Varje enskild huvudman som i sin verksamhet har elever som är bosatta i Borås 
får ett besluts-meddelande avseende Grundskolenämndens beslut om bidrag i 
form av grundbelopp. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol i 
enlighet med överklagandehänvisning som bifogas beslutsmeddelandena. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Rangbar Abdulkarim Ali Mohammad 
Handläggare 
033 357281 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser för Stadsledningskansliet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa Borås Stads plan för extraordinära händelser            

Ärendet i sin helhet 
Majoriteten av remissinstanserna ser positivt på att fastställa Borås Stads Plan 
för extraordinära händelser, se bilaga. Några av remissinstanserna har anfört 
yttrande om att de anser det viktigt att de förvaltningsspecifika 
krisberedskapsplanerna dels ska anpassas till den centrala planen men att de 
även anpassas till de specifika kraven i respektive verksamhet vilket har tillförts 
i den centrala planen. Dessutom har det i remissvaren anförts att det behöver 
klargöras vem som ansvarar för information om en extraordinär händelse eller 
allvarlig samhällsstörning till icke kommunala verksamheter, såsom skola och 
äldreomsorg. I planen har det tillförts att det är den centrala krisledningsstaben 
som ansvarar för att icke kommunala verksamheter informeras. Utöver detta 
har flera av remissinstanserna uttryckt behov av övningar i krisledning. 
 
Borås Stads plan för extraordinära händelser föreslås fastställas.  
           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Borås Stads plan för extraordinära händelser 
3. Remissammanställning   
 

 

 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef CKS 

 

 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Plan för hantering av   

samhällstörningar och  
extraordinära händelser

–  Ledning och information

  

Nr 64
Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser för Borås Stad
2019-06-03 Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet uppdaterar bilagor 
Dokumentet gäller för: Borås Stads nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2022
Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i dokumentet under löptiden

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



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1381
2 Borås Stad  |   plan för extraordinära händelser

Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet uppdaterar bilagor 
Dokumentet gäller för: Borås Stads nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2022
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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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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste 
dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella 
krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, 
samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver 
finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner, och som

• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
(SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.

• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar sam-
ordnade åtgärder från flera aktörer.

• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd. 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste 
dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella 
krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, 
samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver 
finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner, och som

• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
(SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.

• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar sam-
ordnade åtgärder från flera aktörer.

• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd. 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen till 
allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart som 
möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen har också 
ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera om inträffade 
händelser till tjänsteman i beredskap (TiB). Vid händelser där den egna verksamhetens 
krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig skall förstärkning begäras via TiB.
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala planen. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik 
som finns i den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i 
de olika verksamheterna.

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, inriktning och rutiner för kriskommunikation, checklistor, 
kontakt och larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, 
under och efter samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala 
krisledningsstaben.
Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.

6 Borås Stad  |   plan för extraordinära händelser

Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extra-

ordinära händelser.

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras

• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 
samverkande aktörer.

• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och med-
arbetare. 

• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.

• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.

• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 
planerade åtgärder.

• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funk-
tion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen 
ska initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, 
larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid hän-
delser som berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att 
eskalera eller få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnum-
mer som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, 
polis, SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har 
ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för 
att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om 
händelsen. TiB har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen till 
allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart som 
möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen har också 
ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera om inträffade 
händelser till tjänsteman i beredskap (TiB). Vid händelser där den egna verksamhetens 
krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig skall förstärkning begäras via TiB.
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala planen. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik 
som finns i den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i 
de olika verksamheterna.

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, inriktning och rutiner för kriskommunikation, checklistor, 
kontakt och larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, 
under och efter samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala 
krisledningsstaben.
Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.

6 Borås Stad  |   plan för extraordinära händelser

Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extra-

ordinära händelser.

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras

• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 
samverkande aktörer.

• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och med-
arbetare. 

• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.

• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.

• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 
planerade åtgärder.

• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funk-
tion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen 
ska initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, 
larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid hän-
delser som berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att 
eskalera eller få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnum-
mer som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, 
polis, SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har 
ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för 
att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om 
händelsen. TiB har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 
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• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss verk-
samhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsför-
delning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar 
som möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan knytas 
till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag. Ansvaret för 
att hantera händelsen lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i 
den förvaltningen eller bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller 
styrelse/bolag som enligt Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en verksamhet 
ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse eller samhällsstörning.
Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan knytas 
till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret och 
ledningen för krisledningsarbetet. 

Den centrala krisledningsstaben ansvarar för att berörda icke kommunala verksamheter 
informeras vid extra ordinära händelser och allvarliga samhällsstörningar.

Borås Stad  |  plan för extraordinära händelser            9

Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 

• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens 
krav

• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs

• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer

• Stort informationsbehov

• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 
Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.

• Det finns stort behov av samverkan eller information.

• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.

• SMHI utfärdat vädervarning.

• Flera mindre händelser pågår samtidigt.

• Det är stor oro i lokalsamhället.

• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur,  
försörjningssystem etc.

• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.

• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.

•  Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.

• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.

• Det finns ett stort kommunikationsbehov.

• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele och it.

• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.
  
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.
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• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss verk-
samhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsför-
delning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar 
som möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan knytas 
till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag. Ansvaret för 
att hantera händelsen lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i 
den förvaltningen eller bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller 
styrelse/bolag som enligt Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en verksamhet 
ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse eller samhällsstörning.
Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan knytas 
till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret och 
ledningen för krisledningsarbetet. 

Den centrala krisledningsstaben ansvarar för att berörda icke kommunala verksamheter 
informeras vid extra ordinära händelser och allvarliga samhällsstörningar.
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 

• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens 
krav

• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs

• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer

• Stort informationsbehov

• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 
Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.

• Det finns stort behov av samverkan eller information.

• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.

• SMHI utfärdat vädervarning.

• Flera mindre händelser pågår samtidigt.

• Det är stor oro i lokalsamhället.

• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur,  
försörjningssystem etc.

• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.

• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.

•  Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.

• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.

• Det finns ett stort kommunikationsbehov.

• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele och it.

• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.
  
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. 
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om nivå 1–3, Krisledningsnämnden beslutar 
om nivå 4. Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och 
stabschefen samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras 
kontinuerligt under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (Grön) – Grundberedskap

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (Gul) – Störning (Stab i beredskap)

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska

• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, 
med hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 

• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)

• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 
informeras efter behov.

• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget  
och vidtagna åtgärder.

• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig  
på ledningsplatsen snarast möjligt.

• Kommunikationschefen, i samråd med stabschef, bedömer om det finns  
ett kommunikationsbehov och tar initiativ till samordningen av  
kommunikationen.

• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 

• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och avdel-
ningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (Orange) – Stabsläge

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.
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Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska

• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 
ledningsplats. TiB

• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att samman-
ställa en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara 
åtgärder. Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en 
första stabsgenomgång. 

• Informationsansvarig i krisledningsstaben och i samråd med stabschef bedö-
mer kommunikationsbehovet och arbetar enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.

• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i 
kraft.

• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länssty-
relsen) informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån 
intagits, och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens 
samtliga medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.

• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 
ledigheter.

Nivå 4 (Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – träder 
i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. 
Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när denna 
nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens krishantering 
och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera av kommunens 
verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.
Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de 

inte redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina 
arbeten löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 

• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade 
 verksamheter
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. 
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om nivå 1–3, Krisledningsnämnden beslutar 
om nivå 4. Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och 
stabschefen samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras 
kontinuerligt under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (Grön) – Grundberedskap

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (Gul) – Störning (Stab i beredskap)

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska

• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, 
med hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 

• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)

• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 
informeras efter behov.

• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget  
och vidtagna åtgärder.

• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig  
på ledningsplatsen snarast möjligt.

• Kommunikationschefen, i samråd med stabschef, bedömer om det finns  
ett kommunikationsbehov och tar initiativ till samordningen av  
kommunikationen.

• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 

• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och avdel-
ningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (Orange) – Stabsläge

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.
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Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska

• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 
ledningsplats. TiB

• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att samman-
ställa en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara 
åtgärder. Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en 
första stabsgenomgång. 

• Informationsansvarig i krisledningsstaben och i samråd med stabschef bedö-
mer kommunikationsbehovet och arbetar enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.

• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i 
kraft.

• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länssty-
relsen) informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån 
intagits, och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens 
samtliga medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.

• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 
ledigheter.

Nivå 4 (Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – träder 
i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. 
Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när denna 
nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens krishantering 
och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera av kommunens 
verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.
Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de 

inte redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina 
arbeten löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 

• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade 
 verksamheter
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 
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Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 
Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.
Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska vara 
beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.

• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

• prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.

• Besluta om omfördelning av kommunens resurser 

• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.

• Företräda kommunen.

• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist görs 
tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad.
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 
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Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 
Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.
Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska vara 
beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.

• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

• prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.

• Besluta om omfördelning av kommunens resurser 

• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.

• Företräda kommunen.

• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist görs 
tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad.
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Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef

• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet 
för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta 
efter. 

• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, omfalls-
beskrivningar och uppdaterad lägesbild.

• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 
ordförande

• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas

• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. De 
beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) vid 
närmast efterföljande stabsorientering.

Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och  

lång sikt

• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen

• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser  
och expertis

• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar

• Bearbeta och bereda ärenden

• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl 
inom den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter

• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete

• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen

• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ  
händelseutveckling

• Ansvarar för kriskommunikationen

• Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stad  |  plan för extraordinära händelser            15

Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och ytterligare 
stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representanter från 
andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta beroende på 
händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar stabschefen om 
att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samverkanspersoner. 
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Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef

• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet 
för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta 
efter. 

• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, omfalls-
beskrivningar och uppdaterad lägesbild.

• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 
ordförande

• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas

• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. De 
beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) vid 
närmast efterföljande stabsorientering.

Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och  

lång sikt

• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen

• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser  
och expertis

• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar

• Bearbeta och bereda ärenden

• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl 
inom den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter

• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete

• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen

• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ  
händelseutveckling

• Ansvarar för kriskommunikationen

• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och ytterligare 
stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representanter från 
andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta beroende på 
händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar stabschefen om 
att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samverkanspersoner. 
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara diffusa, 
behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 
• Vad har hänt?

• Vad har gjort?

• Förslag på åtgärder

• 
I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens bolag, 
förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via närmaste 
chef till TiB. 

••
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben

• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)

• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt

• Inriktning och omfattning

• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara diffusa, 
behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 
• Vad har hänt?

• Vad har gjort?

• Förslag på åtgärder

• 
I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens bolag, 
förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via närmaste 
chef till TiB. 

••
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben

• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)

• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt

• Inriktning och omfattning

• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 
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Exempel på andra former av dokumentation:
• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen

• Dokumentation kan ske direkt i WIS – (Webb baserat Informationssystem)

• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera

• Skriv in direkt i dokument på dator

• Manuell dokumentation på papper

• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast 
efter någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. 
Stabschefen håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och 
den närmaste tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer 
deltar. Genomgången ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.

• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt

• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en 
arbetsplan för staben – stabsarbetsplan:
• Fr o m/ t o m

• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare

• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan

• Tider för genomgångar

• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)

• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.
Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.

Borås Stad  |  plan för extraordinära händelser            19

6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och 
berörda aktörer. Vid sådana lägen bör korrekt, samstämmig och snabb vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är med kommunikationens hjälp begränsa, 
lindra eller avhjälpa krisens effekter.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:
• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?

• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 

• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  

• Överväganden och resonemang i stort

• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)

• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 

• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 

Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.
8.  Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få fram 
underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, prognoser 
och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.
9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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Exempel på andra former av dokumentation:
• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen

• Dokumentation kan ske direkt i WIS – (Webb baserat Informationssystem)

• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera

• Skriv in direkt i dokument på dator

• Manuell dokumentation på papper

• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast 
efter någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. 
Stabschefen håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och 
den närmaste tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer 
deltar. Genomgången ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.

• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt

• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en 
arbetsplan för staben – stabsarbetsplan:
• Fr o m/ t o m

• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare

• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan

• Tider för genomgångar

• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)

• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.
Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och 
berörda aktörer. Vid sådana lägen bör korrekt, samstämmig och snabb vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är med kommunikationens hjälp begränsa, 
lindra eller avhjälpa krisens effekter.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:
• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?

• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 

• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  

• Överväganden och resonemang i stort

• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)

• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 

• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 

Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.
8.  Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få fram 
underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, prognoser 
och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.
9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.
• Fast och mobil telefoni

• Internet, e-post och sociala medier

• Skype/Lync

• WIS

• Rakel

• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät

• Media

• Radiokommunikation

• Frivilliga

• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi
10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett 
vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera 
händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till 
Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas då 
det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet ska 
dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns behov 
av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:
• En stegvis avveckling.

• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 
avvecklas sist.

• Dokumentation ska samlas in och sparas. 

• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.

• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån det är 
möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd
14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet med 
gällande nationella direktiv. 
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.
• Fast och mobil telefoni

• Internet, e-post och sociala medier

• Skype/Lync

• WIS

• Rakel

• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät

• Media

• Radiokommunikation

• Frivilliga

• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi
10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett 
vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera 
händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till 
Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas då 
det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet ska 
dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns behov 
av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:
• En stegvis avveckling.

• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 
avvecklas sist.

• Dokumentation ska samlas in och sparas. 

• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.

• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån det är 
möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd
14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet med 
gällande nationella direktiv. 
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Övriga aktörer och resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna 
i deras krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja 
drabbade kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, 
omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen 
som organisation, samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas 
av Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller 
förstärka ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder 
och kompetenser. De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas 
genom den centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.
Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter för 
lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och underlätta 
för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom rådet får 
de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 
Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.
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Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp med 
krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska Rakel 
användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta emot 
samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna bistå med 
samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos kommunchefen 
eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med uppgift att lyssna 
av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås Stad kan bli berörd 
eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef. 
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av annan 
aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för hantering 
av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning för att 
klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Övriga aktörer och resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna 
i deras krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja 
drabbade kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, 
omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen 
som organisation, samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas 
av Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller 
förstärka ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder 
och kompetenser. De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas 
genom den centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.
Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter för 
lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och underlätta 
för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom rådet får 
de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 
Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.
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Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp med 
krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska Rakel 
användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta emot 
samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna bistå med 
samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos kommunchefen 
eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med uppgift att lyssna 
av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås Stad kan bli berörd 
eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef. 
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av annan 
aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för hantering 
av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning för att 
klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

 
Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
 

 

 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser för Stadsledningskansliet. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 
bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 
omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 
äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Stabs- och krisledning bör övas regelbundet 
samt ett förtydligande vad gäller Planens syfte vad gäller förvaltningars målbild 
för utveckling av förvaltningens egna planer. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Metodstöd för den verksamhetsspecifika risk- 
och sårbarhetsanalysen bör tas fram. Beslut om krisberedskapsnivå fyra ska inte 
ske i samråd utan fattas av krisledningsnämndens ordförande. Förtydligande 
behövs om hur krisstödet aktiveras samt hur frivilligorganisationer kan 
användas av förvaltningar. Ändring i planen (sid7) från../ till vardags till enligt 
Kommunfullmäktiges reglemente…/ 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

 
Kulturnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 
bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0 

 
Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
 

 

 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser för Stadsledningskansliet. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 
bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 
omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 
äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Stabs- och krisledning bör övas regelbundet 
samt ett förtydligande vad gäller Planens syfte vad gäller förvaltningars målbild 
för utveckling av förvaltningens egna planer. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Metodstöd för den verksamhetsspecifika risk- 
och sårbarhetsanalysen bör tas fram. Beslut om krisberedskapsnivå fyra ska inte 
ske i samråd utan fattas av krisledningsnämndens ordförande. Förtydligande 
behövs om hur krisstödet aktiveras samt hur frivilligorganisationer kan 
användas av förvaltningar. Ändring i planen (sid7) från../ till vardags till enligt 
Kommunfullmäktiges reglemente…/ 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

 
Kulturnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 
bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 
äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker. 

Servicenämnden 
Tillstyrker. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

Stadsrevisionen 
Avstår från yttrande. 

Tekniska nämnden 
Tillstyrker. 

Valnämnden 
Tillstyrker. 

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav.  

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker 

Kommunala bolagen 
 
AB Bostäder 
Tillstyrker. 

AB Sandhultsbostäder 
Ej svarat. 

AB Toarpshus 
Ej svarat 

Borås Djurpark AB 
Tillstyrker. 

Borås Elnät AB 
Ej svarat. 

Borås Energi och Miljö AB 
Ej svarat. 
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Borås Kommuns Parkerings AB 
Tillstyrker med följande yttrande; Förtydligande om vilket ansvar planen får för 
bolag och förvaltningar i kommunen. 

Borås Lokaltrafik AB 
Ej svarat. 

Borås Stadshus AB 
Ej svarat 

BoråsBorås TME AB 
Tillstyrker. 

Fristadbostäder AB 
Tillstyrker. 

Industribyggnader i Borås AB 
Ej svarat 

Viskaforshem AB 
Tillstyrker. 

Extern remissinstans  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Tillstyrker med följande yttrande: Bör finnas en tydligare koppling till Lagen om 
extraordinära händelser (LEH) och när kommunen använder sig av denna 
lagstiftning.  
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omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 
äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker. 

Servicenämnden 
Tillstyrker. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

Stadsrevisionen 
Avstår från yttrande. 

Tekniska nämnden 
Tillstyrker. 

Valnämnden 
Tillstyrker. 

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 
anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav.  

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker 

Kommunala bolagen 
 
AB Bostäder 
Tillstyrker. 

AB Sandhultsbostäder 
Ej svarat. 

AB Toarpshus 
Ej svarat 

Borås Djurpark AB 
Tillstyrker. 

Borås Elnät AB 
Ej svarat. 

Borås Energi och Miljö AB 
Ej svarat. 
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Borås Kommuns Parkerings AB 
Tillstyrker med följande yttrande; Förtydligande om vilket ansvar planen får för 
bolag och förvaltningar i kommunen. 

Borås Lokaltrafik AB 
Ej svarat. 

Borås Stadshus AB 
Ej svarat 

BoråsBorås TME AB 
Tillstyrker. 

Fristadbostäder AB 
Tillstyrker. 

Industribyggnader i Borås AB 
Ej svarat 

Viskaforshem AB 
Tillstyrker. 

Extern remissinstans  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Tillstyrker med följande yttrande: Bör finnas en tydligare koppling till Lagen om 
extraordinära händelser (LEH) och när kommunen använder sig av denna 
lagstiftning.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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Hemsida 
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E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Miljörapport för Borås Stad 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 

Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.       

 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) deltar ej i beslutet.  

 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 

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

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 
punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och 
kommunala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter 
och beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 
valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 
Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 
(antagna av KF samma datum som ovan). 
 
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett 
miljöledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 
miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 
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Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 
 
1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 
 
1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från 
Kommunfullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 
 
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte 
bra nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och 
bolag har genomgått sådan utbildning. 
 
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 
 
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 
väderfenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande 
nivå ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas. 
 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 
2. Miljörapport för Borås Stad 2018   
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsplaneringschef 

 

Nr 65 
Miljörapport för Borås Stad 2018

2016-   Dnr

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 
 
1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 
 
1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från 
Kommunfullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 
 
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte 
bra nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och 
bolag har genomgått sådan utbildning. 
 
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 
 
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 
väderfenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande 
nivå ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas. 
 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 
2. Miljörapport för Borås Stad 2018   
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsplaneringschef 
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Miljörapport
 Borås Stad 2018

Omslagsfoto: Per Pixel Petersson
Illustrationer: Ida Brogren

Om rapporten
Denna miljörapport är den första uppföljningen av Borås Stads nya 
miljömål, som gäller från 2018 till 2021. Borås Stads miljömål finns 
att läsa i sin helhet på webbplatsen boras.se, sök på miljömål. Alla 
etappmål och aktiviteter har inte följts upp 2018, eftersom att vissa 
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter 
genomförs först. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer 
till exempel följas upp under 2019, då ett nytt livsmedelsavtal träder i 
kraft.

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2019

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade miljömål i rapporten
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Sammanfattning
Borås Stads miljömålsarbete är något som skett kontinuerligt under lång tid och det har gjorts stora 
framsteg genom åren, bland annat utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv och användande av 
förnyelsebara energi. Som organisation med 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att 
påverka och vara vägledande för andra genom sitt miljöarbete.

I denna uppföljning noteras det dock att en del av de nya miljömålen ännu inte etablerats i organ-
isationen – det kan bli svårt att nå vissa mål utifrån den takt som miljöarbetet idag bedrivs ute bland 
verksamheterna. I en del mål råder det till exempel fortfarande osäkerhet vem som ansvarar för vad, 
vem som ska ta kostnaden med mera, en osäkerhet som rimligtvis inte borde finnas ett år efter att 
miljömålen fastställts i Fullmäktige. Detta gäller till exempel för målen som berör ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad, samt att den fysiska planeringen ska planeras efter fram-
tidens klimat och väderfenomen. 

En del mål arbetas det med och kan mycket väl nås under förutsättning att det prioriteras i organ-
isationen. Miljöutbildningar för Borås Stads anställda fortgår och framöver ska även politikerna i 
organisationen erbjudas möjligheten att få en miljöutbildning. För att miljömålet om att alla ska gå 
en miljöutbildning ska få genomslag är det viktigt att anställda och politiker ges förutsättningar att 
genomföra utbildningen. Många av miljömålen har liknande förutsättningar, det vill säga ges det 
resurser och prioriteras finns det alla möjligheter att miljömålen kan nås.
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i håll-
barhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund 
för hållbara val vid konsumtion av varor och 
tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger 
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
    kompetens inom miljöområdet

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 
       tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

Bedömning: Även om majoriteten av alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem,  
saknas det fortfarande på ett par förvaltningar och bolag.  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
antog i januari 2019 ett miljöledningssystem, medan sociala omsorgsförvaltningen uppger att arbetet 
med att införa ett miljöledningssystem inte är prioriterat. AB Bostäder  har under flera år arbetat med 
att införa ett miljöledningssystem. För att nå målet krävs ytterligare insatser.

Inom Borås Stad finns 16 förvaltningar. Av dessa har 15 förvaltningar fler än 10 anställda och berörs 
därmed av etappmålet. 13 av 15 förvaltningar hade 2018 ett miljöledningssystem. Sociala omsorgs-
förvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen var de enda förvaltningarna som 2018 
saknade ett miljöledningssystem. (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har den 22 januari 2019 
antagit ett miljöledningssystem). 

Inom kommunkoncernen finns 12 bolag, varav sju har fler än tio anställda. Av dessa sju bolag har 
sex bolag ett miljöledningssystem. Ett bolag, AB Bostäder, saknar miljöledningssystem. De har sedan 
2016 arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem och beräknar vara klara under 
2019. 

Om miljöledningssystem
Ett miljöledningssystem är ett strukturerat 
arbetssätt för att minska verksamhetens 
negativa miljöpåverkan och eftersträva 
ständiga förbättringar. Systemet omfattar en 
kartläggning av verksamhetens betydande 
miljöpåverkan. En handlingsplan består av; 
hur miljöpåverkan ska minska, utpekan-
de av ansvar och årlig uppföljning genom 
antingen en intern- eller externrevidering av 
hela systemet. 
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1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Bedömning: Borås Stad är i topp bland Sveriges kommuner när det gäller andel skolor som är anslut-
na till Grön Flagg. Totalt sett arbetade 85 procent av skolorna med Grön Flagg, vilket är samma andel 
som 2017. 

77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Då det kommer att bli en avgift för att arbeta med 
Grön Flagg 2019 kommer Förskoleförvaltningen att se över möjligheten att arbeta med ett nytt 
miljösystem nästa år. På grundskolorna pågår arbetet med Grön Flagg enligt plan och 31 av 40 
grundskolor arbetar idag med Grön Flagg. Nio skolor har valt att påbörja eller fortsätta arbetet med 
Grön Flagg 2019/2020. Sjöboskolan, Rångedalaskolan, Erikslundskolan, Erikslund särskola, Boda-
skolan, Bergdalskolan, Särlaskolan och Sandgärdskolan pausar Grön Flagg. Dessa skolor behöver 
skapa utrymme för att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut samt med Skol-
verkets projekt ”samverkan för bästa skola”. Av gymnasieskolorna är samtliga certifierade.

Om Grön Flagg
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare 
och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring 
hållbarhetsfrågor. Målet är att barn och unga 
ska delta i, planera och genomföra aktiviteter 
för hållbar utveckling för att tillsammans skapa 
ett långsiktigt engagemang i arbete med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 

Bedömning: Totalt sett har 54 procent av alla anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
genomgått en miljöutbildning. År 2017 var motsvarande siffra 53 procent. Miljöutbildningar erbjuds 
regelbundet av Miljöförvaltningen, men antalet som utbildas motsvarar i stort sett antalet som slutar 
sin anställning i Borås Stad, så i nuläget ökar inte andelen miljöutbildade inom organisationen. 

Av de anställda inom Borås Stads förvaltningar har totalt sett 52 procent genomgått en miljö-
utbildning. Hur stor andel som gått en miljöutbildning skiljer sig dock väsentligt mellan förvaltning-
arna. På sju förvaltningar har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning, medan färre 
än 50 procent av de anställda gått en miljöutbildning på tre förvaltningar (Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen) som har stora personalgrupper på över 
1 000 anställda. Förskoleförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2018/2019 en inventering och fann då att 
det faktiska antalet var betydlig färre än vad som tidigare uppgetts. De har påbörjat arbetet med att 
utbilda personalen och uppskattar att de når målet inom en femårsperiod. Grundskoleförvaltningen 
kommer utbilda pedagoger från alla skolor områdesvis, vilket innebär att alla pedagoger kommer ha 
gått en miljöutbildning till 2022.

Av de anställda inom bolagen har i snitt 73 procent genomgått en miljöutbildning. I sju av bolagen 
har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning. Två bolag sticker ut: Inkubatorn i Borås 
AB där en av nio anställda har genomgått miljöutbildning samt AB Bostäder i Borås är där endast en 
av 120 har genomgått miljöutbildning. 

I samband med att de nya miljömålen 2018-2021 togs fram reviderades etappmålet till att nu även 
omfatta förtroendevalda. Uppföljningen visar på att cirka 18 procent av de förtroendevalda gått en 
miljöutbildning. Många förvaltningar och bolag har dock inte följt upp detta 2018 och komplett 
statistik saknas därför. Några förvaltningar har också uppgett att det saknas rutiner för miljö-
utbildning för politiker.

Miljökommunikatör Johan Linderstad om miljöutbildning
Som miljökommunikatör har jag sedan 2013 haft förmånen att regelbundet hålla miljö-
utbildningar för Borås Stads anställda. Syftet med miljöutbildningen är i stor utsträckning 
att medvetandegöra miljöfrågorna för de anställda, då kan de i förlängningen förhoppningsvis 
också bidra positivt till Borås Stads miljöarbete. I den senaste versionen av miljömålen ingår 
det att även att de förtroendevalda i Borås Stad ska gå en miljöutbildning, vilket ska bli en rolig 
utmaning att ta sig an framöver. 

Det som gör miljöutbildningarna unika för varje tillfälle är just dialogen som förs och de frågor 
och reflektioner som dyker upp från gång till gång. Genom åren tycker jag mig också se en 
trend i ett ökat intresse från deltagarna på miljöutbildningarna – de vill veta, de vill göra 
skillnad och det är just den drivkraften som behövs för att vi ska kunna nå ett mer hållbart 
samhälle  
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har endast 
en aktivitet följts upp. Arbetet med den nya kommunala avfallsplanen är påbörjat och ansvar fördelat. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan 
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag. 

Borås Energi och Miljö arbetar tillsammans med Stadsledningskansliet för att nå målet. Avfallsplanen 
ska uppdateras och Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för detta. Ett gemensamt system för 
kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av 
aktiviteterna följts upp. Arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolan 
fortlöper medan upphandlingsuppdrag för att köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem 
saknas och många oklarheter kring arbetet framhålls av ansvarig förvaltning. 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Oklarheter 
finns kring vem som ska ha driftansvar, äga och betala för ett kemikaliehanteringssystem. 

Aktivitet: Minska exponering för farliga kemikalier i förskolor. 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga kemikalier i sina verksamheter. Förskolorna 
har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en kemikaliekunnig på 
Miljöförvaltningen för att kunna göra en kemikalieinventering. Riktade resurser för att till exempel 
byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de senaste åren. 
Under 2018 har arbetet med att köpa in och byta ut vilmadrasser fortsatt. I förskolornas arbete med 
Grön Flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta område också en viktig 
del.

Foto: Anna Sigge
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt. 
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Bedömning: Arbetet sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar och bolag. Mer 
utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt. 

Citat Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF): ”De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt våra krav men 
det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med bygg-
entreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen.”

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använt material vara inom kategori A eller B, och 
endast i undantagsfall C inom SundaHus-databasen eller motsvarande.

Användningen av databaser för att säkerställa hållbara val sker på olika sätt inom Borås Stad. 
Fristadbostäder AB och LFF har en rutinmässig användning av SundaHus. För andra kan Borås Stad 
upphandling ge stöd vid upphandlingar så att rätt krav ställs. Kravställning kräver också en uppföljning 
som i sin tur kräver egen kompetens inom frågan. Det är viktigt att säkerställa att den egna personalen 
eller vid entreprenad anlitad personal har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt material. 
Exempel på det är inköpsansvariga med utbildning inom till exempel SundaHus.

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat och väderfenomen

Bedömning: Inga åtgärder har vidtagits under 2018. För att nå målet behöver ansvar och resurser 
fördelas. 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, 
hälsorisker, ras, skred och översvämningar.  

Arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter har inte påbörjats. För att påbörja arbete behöver 
ansvar och resurser tilldelas någon/några. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
gjort en oberoende översvämningskartering från Öresjö förbi centrum och Gässlösa. 
Översvämningskarteringen utmed denna sträcka är klar och finns tillgänglig i Borås Stads interna 
kartmaterial.
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Foto: Per Pixel Petersson
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Foto: Per Pixel Petersson

9

Fossilbränslefritt och 
energieffektiv Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. 
Förnybara energislag används till transporter, upp-
värmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara 
transportlösningar och inspiration till miljö-
medvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Bedömning: Mycket arbete inom ruttplanering är gjort och rutiner verkar vara på plats. En viss 
utvecklingspotential kvarstår och de befintliga systemen kan eventuell optimeras efter utvärdering. 
Statistiken över energianvändningen från lätta och tunga fordon varierar över åren, men andelen 
fossila bränslen har minskat kraftigt och målet ser ut kunna nås. 

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering.

Förvaltningarna och bolagen som har rapporterat in åtgärder och status, står för en majoritet av 
resorna. Inom alla dessa organisationer pågår ett aktivt arbete med ruttplanering eller andra sätt att 
minska onödiga transportsträckor. Förutom att optimera resor arbetar till exempel Vård- och äldre-
förvaltningen med att ersätta bilresor med cykelresor där det är möjligt. En utmaning i att följa den 
optimala ruttplaneringen är att tankning med förnybara bränslen kan kräva en omväg när det inte 
finns en station i närheten. Utöver egna resor finns det också transporter som sker på entreprenad och 
även där jobbar till exempel Servicekontoret med att optimera transportsträckor genom områdes-
indelningar och anvisningar.
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4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.

Kravet har inte hunnit påverka några färdigställda nybyggnationer. En utvärdering kommer därför 
dröja.

4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Bedömning: Förvaltningar och bolag rapporterar om många pågående åtgärder och att energi-
effektivisering är en vanlig rutin i det dagliga arbetet. Energiuppföljningen visar att en del arbete 
återstår och att en förstärkning av insatserna krävs för att kunna nå målet. 

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renovering. 

Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen. 
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan stora energibesparingar åstad-
kommas. AB Bostäder rapporterar en minskad energianvändning med flera procentenheter jämfört 
med 2016. En total förbättring med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan för-
svåras av att många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.

I befintliga byggnader som inte undergår en renovering genomförs det också energibesparande 
åtgärder. Även här är ventilation, styrning och belysning vanliga åtgärder. Genom att följa byggnaders 
energiprestanda i ett övervakningssystem kan effektiviseringspotential identifieras.

Aktivitet: Utred vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om 
energieffektivisering i lokaler

Utredningar gällande investeringar sker via systemet Keep an eye. Därefter tas det fram förslag på 
investeringar i form av installation av solceller, elkonvertering med mera.

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen.

LED-belysning för utomhusbelysning har under några år gått från pilotprojekt till standard. Borås 
Stad jobbar på bred front med att ersätta äldre belysning med LED och ny belysning som installeras 
har också LED eller annan högeffektiv teknik. Effektiva ljuskällor kombinerat med optimerad tids- 
och närvarostyrning ger en besparingspotential på upp till 50 procent. Ersättning av äldre belysning 
är ett pågående arbete.

4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, 
        med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Bedömning: Arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjat. Planen kommer troligen ut på 
remiss under 2019 med förhoppning om att kunna antas 2020. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor.

Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken 
och istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Istället för en traditionell resvane-
undersökning/enkät mäts det faktiska resandet och färdmedelsfördelningen på olika punkter runt om 
i Borås, vilket ger ett bra underlag i arbetet med att nå målet. 
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Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för 
fungerande ekosystem som bland annat renar 
vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen 
har även ett stort värde för vår fysiska och psykiskahälsa, som en plats för 
rekreation och källa till välbefinnande.

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

5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av  
aktiviteterna följts upp. Insatser har gjorts för att öka andelen ädellöv och det övergripande målet att 
öka andelen ädellöv med 10 hektar till år 2021 jämfört med 2012 bedöms nås. Ytterligare insatser för 
att öka kunskapen om värdefulla områden och inspirera till ökade naturvårdsåtgärder planeras under 
2019, men resursbrist föreligger.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.

Skogsenheten på Tekniska förvaltningen har 2018 gallrat 2,5 hektar för att få fram ädellövskog. Gran 
och triviallöv har huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 0,5 hektar har planterats 
med bok vid nya elljusspåret på Gässlösa. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att 
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Kommunbiologen Matilda Chocron om att öka kunskapen 
Vad har ni kommunbiologer gjort för att öka kunskapen om biologiskt värdefulla 
områden hos organisationer och markägare? 
Vi kommunbiologer har till exempel deltagit på Borås biodlarförenings medlemsmöte för att berätta 
om värdefulla biotoper och berättat vad de kan söka medel för i Naturvårdsfonden, framförallt åtgär-
der som gynnar blommande marker är något som vi lyft. 

Framöver skulle vi vilja göra riktade informationsinsatser till de markägare som har objekt ur natur-
databasen på sin mark. Vi vill även ha mer kontakt med föreningar, till exempel hembygdsföreningar 
eller vissa idrottsföreningar, för att undersöka och stötta dem i vad de kan bidra med i det lokala 
naturvårdsarbetet. 

Hur har det gått med naturvårdsarbetet under 2018? 
Vi har inte kunna göra det som vi hade för avsikt att göra under 2018, vilket framförallt beror på den 
resursbrist som varit. Flera månaders vakans på en biologtjänst och inskolning av ny biolog tog mycket 
tid i anspråk. Även bristen på fungerande kartprogram för att kunna analysera och visualisera olika 
saker kopplade till naturvärden har varit en utmaning. I och med att vi nu har börjat få ordning på 
hur vi ska arbeta med det geografiska informationssystemet (GIS) och att alla biologer är på plats 
hoppas vi kunna arbeta mer med kunskapsspridning framöver. Information om bland annat natur-
vårdsfonden behöver spridas till fler personer och organisationer så att fonden och dess syfte kan 
inspirera till mer omfattande naturvårdsåtgärder i Borås kommun. 

12



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1422

Sammanfattning av Etappmålsbedömning för 
några av borås stads miljömål 2018-2021

            = Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser  

               4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015

             = Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

              1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

              1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
                     exempelvis Grön Flagg

              1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade

              2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

              3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara

              4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 procent lägre 
                     för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR

              4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med 
                    15 procent från 2016

              4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
                     kollektivtrafik ska öka

              5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

              = Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

            2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

               3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen
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Borås Stad  
2019-06-03 

Kommunstyrelsen 
  SP 11. Miljörapport för Borås Stad 2018 

 
 

 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut avseende behandling av ärendet kring 
Miljörapport för Borås Stad 2018. Anledningarna till dessa är flera. 

Arbetet med ’Grön Flagg’, ett program som ”stödjer lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje 
kring hållbarhetsfrågor”, kommer att från 2019 vara avgiftsbelagd. Till följd av detta har flera 
förskolor och grundskolor valt att avvakta med sitt arbete kring frågan. I Kommunstyrelsens förslag 
till beslut riktas hård kritik att arbetet ”pausats”, och berörda enheter uppmanas att snarast 
återuppta arbetet. Dock nämner man inte hur skolenheterna kommer att kompenseras från 
Kommunfullmäktige i och med att arbetet med Grön Flagg kommer att avgiftsbeläggas. Det enda 
alternativet som då kvarstår är att skolenheterna måste omfördela resurser från pedagoger, lärare 
och elever för att finansiera denna nytillkomna kostnad. Detta är inte rimligt. 

I rapporten framgår det att arbetet med andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 50 
procent. Även inom detta område har flera av stadens verksamheter signalerat att ambitionsnivån är 
för hög beaktat den kostnadsram som tilldelats från den styrande konstellationen. Återigen riktas 
kritik i Kommunstyrelsens förslag till beslut, utan att finansieringsfrågan bemöts. Detta är inte rimligt. 

Rapporten stipulerar även andelen fossilbränslefritt bränsle, som används i Borås Stad, och hur 
denna andel lyckats nå målen. Vi efterfrågar dock mer information kring detta mål då de globala 
utsläppen riskerar att förstärkas i och med produktionen från vissa typer av fossilbränslefria 
alternativ. Det föreligger därmed en risk att Borås Stad ”exporterar” utsläppen till produktionslandet 
för att lyckas redovisa bättre resultat lokalt i Borås Stad. Om så fallet är detta inte rimligt. 

Vi återkommer med yrkanden kring rapporten till Kommunfullmäktige, där våra sakkunniga i gruppen 
fått möjlighet att analysera rapporten i sin helhet.  

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

     2019-06-03 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

SP11: Miljörapport 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni behandlas Miljörapporten för Borås Stad. 
Rapporten lyfter fram flera brister som behöver åtgärdas.  

Dock ser Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna att kommunstyrelsen inte 
bör detaljstyra stadens förskolor och grundskolor så till den grad att man kräver att Grön 
Flagg ska genomföras överallt. I vissa fall kan det vara ett bra sätt att systematisera sitt 
miljöarbete, i andra fall är det inte det.  

Genom att bestämma att arbetet med Grön Flagg ska genomföras i stadens samtliga 
grundskolor och förskolor oavsett hur förutsättningarna ser ut riskerar kommunstyrelsen att 
låsa fast skolornas arbete till en modell som nödvändigtvis inte passar alla.  

Vår bedömning är att stadens förskolor och grundskolor själva ska avgöra hur de bäst 
arbetar med miljöfrågorna. Det är inget som kommunstyrelsen bör detaljstyra. 

 
Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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SP11 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Miljörapport för Borås Stad 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 

Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 
punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och 
kommunala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter 
och beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 
valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 
Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 
(antagna av KF samma datum som ovan). 
 
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett 
miljöledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 
miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 
Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 
 
1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor. 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 
Det är viktigt att detta arbete prioriteras och redovisas. Det kan ske på olika 
sätt, exempelvis genom Grön flagg. Kommunstyrelsens bedömning är att det 
ska avgöras hos varje förskola respektive grundskola vilken modell man väljer. 
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1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från 
Kommunfullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 
 
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte 
bra nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och 
bolag har genomgått sådan utbildning. 
 
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 
 
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 
väderfenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande 
nivå ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 
2. Miljörapport för Borås Stad 2018   
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 
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1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från 
Kommunfullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 
 
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte 
bra nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och 
bolag har genomgått sådan utbildning. 
 
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 
 
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 
väderfenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande 
nivå ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas. 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 
2. Miljörapport för Borås Stad 2018   
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 
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Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
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Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Sida 
1(2) 
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2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00787 1.1.2.25 

  

 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av ”den öppna” väggen vid 
Magasinsgatan 8 godkänns.  
 
 
Reservationer    
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.   
 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den  
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till  
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  
 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende  
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. Sedan invigningen av 
den öppna väggen i september 2017 har den varit välanvänd av lokala 
konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den 
öppna väggen löpande för att utvecklas och visa upp sina verk. Den öppna 
väggen används av både tjejer och killar.  
 
Nämnden skriver att i arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit 
svårt att hitta adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av 
klotternivån. Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar 
avseende klotter  fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har 
ökat under 2018 jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 
anmälningar 2017 till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att 
fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än andra. Klottret har ökat i 
Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt 
situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det 
inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 
uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så 
ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en 
omedelbar effekt på klotternivån. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga  
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och  
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god  
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  Sida 
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belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Utvärderingen pekar på att det inte går att göra några absoluta kopplingar 
mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. När 
klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla.  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Avdelningschef 
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belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Utvärderingen pekar på att det inte går att göra några absoluta kopplingar 
mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. När 
klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla.  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Avdelningschef 
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Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har en utvärdering av den öppna väggen genomförts. 
Utvärderingen avser, enligt uppdraget, klottersituationen i Borås Stad. I den delrapport som 
presenterades för Fritids- och folkhälsonämnden 15-05-18 redogjordes även för intervjuer mm av 
utsatta fastighetsägare samt andra berörda aktörer.  

Utvärderingen har genomförts av Ricard Sunding och Åsa Skytt Jansson, fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  

 

Magasinsgatan 8  

Den öppna väggen, Magasinsgatan 8, har sedan den öppnade i september 2017 varit välanvänd av 
lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den öppna väggen 
löpande för att utvecklas och visa upp sina verk.  Magasinsgatan 8 används av både tjejer och killar och 
har även använts regelbundet av konstnärer från andra delar av Västra Götaland och Sverige. 

Det har under året genomförts dialoger med utövare på Magasinsgatan 8. Tjänstemän från Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen samt Kulturförvaltningen har närvarat vid 3 torsdagar under juni månad för att 
skapa dialog med brukare av området och se mer hur området används dagligdags. Kulturskolans pop 
up-verksamhet har närvarat under en av dessa torsdagar med en animerings och målningsworkshop. 

Under hösten 2018 genomförs 5 workshops för bland annat Kulturskolans elever genomförts.  

 

Brottsförebyggande åtgärder 

Det är viktigt att belysa att den öppna väggen i sig inte är en brottsförebyggande åtgärd utan en 
konstarena (Magasinsgatan 8) och ett forum för spontant utövande av bland annat graffitti. Det finns 
inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar, som enligt forskning har visat 
på resultat. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en 
laglig vägg. Adekvat sophantering, god belysning och en välskött miljö påverkar vilka som kommer att 
besöka och/eller använda den öppna väggen. Medborgardialog är en förutsättning där strävan efter 
”frihet under ansvar” i dialog med aktiva utövare verkar positivt för områdets utveckling. 

Det pågår sedan juni 2018 ett samarbete mellan representanter från kommunen och fastighetsägare, 
vilket syftar till att hitta en gemensam strategi avseende klotterproblematiken. CKS initierade 
tillsammans med fastighetsägarna dialogen på grund av att flera fastighetsägare gav uttryck för ökad 
klotterproblematik på sina fastigheter. Ambitionen och rekommendationen är att allt klotter ska 
anmälas och sedan saneras inom 24 timmar, då klotter på en plats lockar till sig mer klotter.  

Det innebär att  den statistik som redovisas i denna rapport inte kommer att vara helt rättvisande 
avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid. Däremot visar det att fastigheter längs med vissa stråk är 
mer utsatta än andra. 

  

Klotterstatistik 

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen i Borås har det sedan start varit svårt att hitta adekvat 
data som inte präglats av godtycklighet i olika grad, varför vi valt att luta oss mot polisens 
anmälningsstatistik i följande rapportavsnitt. Polisens statistik över anmälda klotterbrott blir dock inte 
helt rättvisande då allt klotter inte polisanmäls.  

Polisens redovisade statistik över anmälda klotterbrott visar på följande: 
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 
Anmälda 
brott 75 102 201 197 318 
Inkomna 
ärenden 73 100 187 196 315 
Ärenden red 
till åkl 0 2 8 2 2 

 

Notera att statistiken för 2018 sträcker sig fram till 5:e september. 

Statistiken visar på detaljnivå att anmälningarna sammanlagt är fördelade på 146 st gator (majoriteten av 
statistiken saknar specifika adresser) över fem års tid. Vi har sammanställt statistiken (se bilaga 1) för 
hela perioden 1 januari 2014 – 5 september 2018 och staplat den i fallande ordning, det vill säga den 
gata med flest träffar i anmälningsstatistiken står överst.  

Vi vill poängtera att vi i följande stycke inte sorterat eller dragit slutsatser för att bedöma en 
toleransnivå över vad som är rimligt eller inte, då varje tillfälle någon fastighetsägare drabbas är ett 
tillfälle för mycket. Vi har valt att förhålla oss till statistiken och sammanställer den för att försöka få en 
överblick på vilka gator som är mest utsatta. 

 

I statistiken (1/1 2014 – 5/9 2018) ser vi att Borås har drabbats enligt följande:  

48 gator (ej adress) av 146 har drabbats vid 1 enskilt tillfälle 

25 gator av 146 har drabbats vid 2 tillfällen 

18 gator av 146 har drabbats vid 3 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 4 tillfällen 

11 gator av 146 har drabbats vid 5 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 6 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 7 tillfällen 

  3 gator av 146 har drabbats vid 8 tillfällen 

  8 gator av 146 har drabbats vid 9 tillfällen 

128 gator (ej adresser) har drabbats vid 1 -9 tillfällen (sammanlagt 388/893 tillfällen) under 5 år. 

 

Detta visar att 18 gator har drabbats i högre grad (10 – 53 tillfällen) och utgör huvuddelen i 
anmälningsstatistiken. Dessa gator är:  
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Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har en utvärdering av den öppna väggen genomförts. 
Utvärderingen avser, enligt uppdraget, klottersituationen i Borås Stad. I den delrapport som 
presenterades för Fritids- och folkhälsonämnden 15-05-18 redogjordes även för intervjuer mm av 
utsatta fastighetsägare samt andra berörda aktörer.  

Utvärderingen har genomförts av Ricard Sunding och Åsa Skytt Jansson, fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  

 

Magasinsgatan 8  

Den öppna väggen, Magasinsgatan 8, har sedan den öppnade i september 2017 varit välanvänd av 
lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den öppna väggen 
löpande för att utvecklas och visa upp sina verk.  Magasinsgatan 8 används av både tjejer och killar och 
har även använts regelbundet av konstnärer från andra delar av Västra Götaland och Sverige. 

Det har under året genomförts dialoger med utövare på Magasinsgatan 8. Tjänstemän från Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen samt Kulturförvaltningen har närvarat vid 3 torsdagar under juni månad för att 
skapa dialog med brukare av området och se mer hur området används dagligdags. Kulturskolans pop 
up-verksamhet har närvarat under en av dessa torsdagar med en animerings och målningsworkshop. 

Under hösten 2018 genomförs 5 workshops för bland annat Kulturskolans elever genomförts.  

 

Brottsförebyggande åtgärder 

Det är viktigt att belysa att den öppna väggen i sig inte är en brottsförebyggande åtgärd utan en 
konstarena (Magasinsgatan 8) och ett forum för spontant utövande av bland annat graffitti. Det finns 
inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar, som enligt forskning har visat 
på resultat. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en 
laglig vägg. Adekvat sophantering, god belysning och en välskött miljö påverkar vilka som kommer att 
besöka och/eller använda den öppna väggen. Medborgardialog är en förutsättning där strävan efter 
”frihet under ansvar” i dialog med aktiva utövare verkar positivt för områdets utveckling. 

Det pågår sedan juni 2018 ett samarbete mellan representanter från kommunen och fastighetsägare, 
vilket syftar till att hitta en gemensam strategi avseende klotterproblematiken. CKS initierade 
tillsammans med fastighetsägarna dialogen på grund av att flera fastighetsägare gav uttryck för ökad 
klotterproblematik på sina fastigheter. Ambitionen och rekommendationen är att allt klotter ska 
anmälas och sedan saneras inom 24 timmar, då klotter på en plats lockar till sig mer klotter.  

Det innebär att  den statistik som redovisas i denna rapport inte kommer att vara helt rättvisande 
avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid. Däremot visar det att fastigheter längs med vissa stråk är 
mer utsatta än andra. 

  

Klotterstatistik 

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen i Borås har det sedan start varit svårt att hitta adekvat 
data som inte präglats av godtycklighet i olika grad, varför vi valt att luta oss mot polisens 
anmälningsstatistik i följande rapportavsnitt. Polisens statistik över anmälda klotterbrott blir dock inte 
helt rättvisande då allt klotter inte polisanmäls.  

Polisens redovisade statistik över anmälda klotterbrott visar på följande: 
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 
Anmälda 
brott 75 102 201 197 318 
Inkomna 
ärenden 73 100 187 196 315 
Ärenden red 
till åkl 0 2 8 2 2 

 

Notera att statistiken för 2018 sträcker sig fram till 5:e september. 

Statistiken visar på detaljnivå att anmälningarna sammanlagt är fördelade på 146 st gator (majoriteten av 
statistiken saknar specifika adresser) över fem års tid. Vi har sammanställt statistiken (se bilaga 1) för 
hela perioden 1 januari 2014 – 5 september 2018 och staplat den i fallande ordning, det vill säga den 
gata med flest träffar i anmälningsstatistiken står överst.  

Vi vill poängtera att vi i följande stycke inte sorterat eller dragit slutsatser för att bedöma en 
toleransnivå över vad som är rimligt eller inte, då varje tillfälle någon fastighetsägare drabbas är ett 
tillfälle för mycket. Vi har valt att förhålla oss till statistiken och sammanställer den för att försöka få en 
överblick på vilka gator som är mest utsatta. 

 

I statistiken (1/1 2014 – 5/9 2018) ser vi att Borås har drabbats enligt följande:  

48 gator (ej adress) av 146 har drabbats vid 1 enskilt tillfälle 

25 gator av 146 har drabbats vid 2 tillfällen 

18 gator av 146 har drabbats vid 3 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 4 tillfällen 

11 gator av 146 har drabbats vid 5 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 6 tillfällen 

  5 gator av 146 har drabbats vid 7 tillfällen 

  3 gator av 146 har drabbats vid 8 tillfällen 

  8 gator av 146 har drabbats vid 9 tillfällen 

128 gator (ej adresser) har drabbats vid 1 -9 tillfällen (sammanlagt 388/893 tillfällen) under 5 år. 

 

Detta visar att 18 gator har drabbats i högre grad (10 – 53 tillfällen) och utgör huvuddelen i 
anmälningsstatistiken. Dessa gator är:  
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Gata Antal 
Österlånggatan 53 
Campinggatan 45 
Viskastrandsgatan 38 
Västmannagatan 23 
Varbergsvägen 20 
Kyrkogårdsgatan 19 
Västra Nygatan 17 
Åkerigatan 16 
Stora Kyrkogatan 14 
Kungsgatan 14 
Elinsdalsgatan 13 
Mellomgårdsgatan 13 
Vindelgatan 13 
Bockasjögatan 11 
Gustav Adolfsgatan 11 
Hansinggatan 11 
Våglängdsgatan 10 
Stationsgatan 10 

 

En adress i anmälningsstatistiken gäller en adress i Västra Frölunda varför den inte redovisas här. 

Även lokaltrafiken har statistik som gäller deras anmälningar, enligt följande: 

År 2014 2015 2016 2017 2018 
Anmälningar                          12                        1 8    2     1 

 

Denna statistik (totalt) överensstämmer inte med fastighetsägarnas, kommunens eller saneringsbolagens 
verklighet då deras vardagliga verksamhet visar på en högre grad av klotter än vad anmälningsstatistiken 
anger.  

 

Slutsatser  

Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några 
absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av en laglig graffittivägg. I vissa städer minskar 
klottret och i andra städer ökar det, utan några direkt samband 

När klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla. Detta betyder inte på något 
sätt att en viss mängd klotter är acceptabelt då varje tillfälle någon ofrivilligt drabbas är ett brott.  

Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. 

Utifrån den information vi får från CKS, Polisen och aktiva konstnärer så handlar det om 3-6 aktiva 
personer i en eller flera olika konstellationer som står för majoriteten av allt klotter i staden. Flera av 
dessa konstellationer är kända sedan innan väggen uppfördes. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en förutsättning för en bra miljö 
i anslutning till den öppna väggen.  Ju mer levande man håller en sådan konstarena i dialog med de 
aktiva konstutövarna ju bättre effekt har det på till exempel minskat klotter. 
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Gata Antal 
Österlånggatan 53 
Campinggatan 45 
Viskastrandsgatan 38 
Västmannagatan 23 
Varbergsvägen 20 
Kyrkogårdsgatan 19 
Västra Nygatan 17 
Åkerigatan 16 
Stora Kyrkogatan 14 
Kungsgatan 14 
Elinsdalsgatan 13 
Mellomgårdsgatan 13 
Vindelgatan 13 
Bockasjögatan 11 
Gustav Adolfsgatan 11 
Hansinggatan 11 
Våglängdsgatan 10 
Stationsgatan 10 

 

En adress i anmälningsstatistiken gäller en adress i Västra Frölunda varför den inte redovisas här. 

Även lokaltrafiken har statistik som gäller deras anmälningar, enligt följande: 

År 2014 2015 2016 2017 2018 
Anmälningar                          12                        1 8    2     1 

 

Denna statistik (totalt) överensstämmer inte med fastighetsägarnas, kommunens eller saneringsbolagens 
verklighet då deras vardagliga verksamhet visar på en högre grad av klotter än vad anmälningsstatistiken 
anger.  

 

Slutsatser  

Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några 
absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av en laglig graffittivägg. I vissa städer minskar 
klottret och i andra städer ökar det, utan några direkt samband 

När klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla. Detta betyder inte på något 
sätt att en viss mängd klotter är acceptabelt då varje tillfälle någon ofrivilligt drabbas är ett brott.  

Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. 

Utifrån den information vi får från CKS, Polisen och aktiva konstnärer så handlar det om 3-6 aktiva 
personer i en eller flera olika konstellationer som står för majoriteten av allt klotter i staden. Flera av 
dessa konstellationer är kända sedan innan väggen uppfördes. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en förutsättning för en bra miljö 
i anslutning till den öppna väggen.  Ju mer levande man håller en sådan konstarena i dialog med de 
aktiva konstutövarna ju bättre effekt har det på till exempel minskat klotter. 

Lagföring av klottrare får oftast en omedelbar effekt på klotternivån. 

Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar. Samma insatser 
som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat 
sophantering, god belysning och en välskött miljö har stor påverkan på vilka som kommer att besöka 
och/eller använda den öppna väggen. 

 

Rekommendationer för fortsatt arbete 

Om den Öppna väggen, Magasinsgatan 8 ska vara kvar rekommenderas att den lagliga graffittiväggen 
fullföljs enligt bygglovsansökan i enlighet med redan fattade beslut. 

Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det kulturforum som den 
lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom 
ramarna för deras ordinarie verksamheter. 

Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att verksamheten utökas.  

Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om platsen och ev 
förhållningsregler. 

Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i Borås Stad. 
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Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Diarienummer
1400‐K34716‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K185132‐14
1400‐K185132‐14
1400‐K185132‐14
5000‐K699375‐15
5000‐K100614‐16
5000‐K100614‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1080420‐16
5000‐K1053810‐16
5000‐K103159‐17
5000‐K192588‐17
5000‐K807182‐18
5000‐K1058069‐18
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Postort Gata Plats/Objekt
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Surbrunnsgatan ‐
Borås Surbrunnsgatan ‐
Borås Surbrunnsgatan ‐
Borås Surbrunnsgatan ‐
Borås Norra Sjöbogatan D3
Borås Norra Sjöbogatan D3
Borås Norra Sjöbogatan D3
Borås Norra Sjöbogatan D3
Borås Stationsgatan Centralstation
Borås Stationsgatan Centralstation
Borås Stationsgatan Centralstation
Borås Göteborgsvägen Nettbuss Depå
Borås Borås Borås
Borås Borås Borås
Borås Borås ‐
Borås Borås ‐
Borås Borås ‐
Borås Borås ‐
Borås Borås Borås
Borås Surbrunnsgatan ‐
Borås Herrljungagatan Vid Ett Vindskydd
Borås Herrljungagatan Knalleland Tågstation
Borås Hötorget Hötorget
Borås Åsbogatan ‐
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Brottskoder Brottsdatum beräknat Kön MT
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐03‐01 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2015‐06‐06 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐23 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐29 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐08‐28 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐10‐03 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2017‐02‐14 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐04‐22 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐08‐26 M
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Brottskoder Brottsdatum beräknat Kön MT
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐03‐01 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐06‐18 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐01 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2014‐09‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2015‐06‐06 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐23 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐01‐25 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐24 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐26 M
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐02‐29 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐08‐28 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2016‐10‐03 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2017‐02‐14 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐04‐22 ‐
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 2018‐08‐26 M

Ålder MT BD
‐
18
20
23
27
20
21
23
27
20
23
27
‐
16
16
16
17
16
17
‐
‐
‐
‐
‐
17
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Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Postort Gata Plats/Objekt
Borås Hällegatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Campinggatan Erikslundskolan
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Västmannagatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Åkerigatan Åkerigatan/Kyrkogårdsgatan
Borås Stora Kyrkogatan ‐
Borås Kungsgatan Kommunhuset Borås
Borås Elinsdalsgatan ‐
Borås Mellomgårdsgatan ‐
Borås Borås Borås Kommun
Borås Vindelgatan Byttorpsskolan
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Våglängdsgatan ‐
Borås Stationsgatan Stationshuset
Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats
Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Almenäs Almenäs
Borås Stadsparken Borås Äventyrsgolf Stadsparken
Borås Nils Jakobsonsgatan Pulsenhuset
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Huldregatan ‐
Borås Hansinggatan ‐
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Norra Sjöbogatan ‐
Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats
Borås Sven Erikssonsgatan Stadsparksbadet
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Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Postort Gata Plats/Objekt
Borås Hällegatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Campinggatan Erikslundskolan
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Västmannagatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Åkerigatan Åkerigatan/Kyrkogårdsgatan
Borås Stora Kyrkogatan ‐
Borås Kungsgatan Kommunhuset Borås
Borås Elinsdalsgatan ‐
Borås Mellomgårdsgatan ‐
Borås Borås Borås Kommun
Borås Vindelgatan Byttorpsskolan
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Våglängdsgatan ‐
Borås Stationsgatan Stationshuset
Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats
Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Almenäs Almenäs
Borås Stadsparken Borås Äventyrsgolf Stadsparken
Borås Nils Jakobsonsgatan Pulsenhuset
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Huldregatan ‐
Borås Hansinggatan ‐
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Norra Sjöbogatan ‐
Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats
Borås Sven Erikssonsgatan Stadsparksbadet

Borås Ålandsgatan ‐
Borås Ålandsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Ingo Macken
Borås Kummingången ‐
Borås Klinikvägen ‐
Borås Dalbogatan Hyrd Parkeringsplats
Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats
Borås ‐ Byggarbetsplats
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Lilla Brogatan Parkeringshuset
Borås Sven Eriksonsgatan Stadsparksbadet
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Ingo
Borås Borås 17 Platser
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Engelbrektsgatan ‐
Borås Kummingången ‐
Borås Margaretagatan Kypegården
Borås Borås Borås
Borås Österlånggatan Skolgatan 8 Och
Borås Kaptensgatan ‐
Borås Kaptensgatan ‐
Borås Torggatan Sopdörr
Borås Östgötagatan Östgötagatan 10
Borås Fristadsvägen Byggarbetsplats
Borås Norrby Tvärgata Almgården Förskola
Borås Östgötagatan ‐
Borås Källegatan ‐
Borås Hestra Ringväg Midgårdskolan
Borås Hallbergsplatsen Grands Nattklubb
Borås Norrby Tvärgata Nr 22‐24
Borås Alingsåsvägen ‐
Borås Parkgatan Ramnavallen
Borås Lindormsgatan ‐
Borås Ulricehamnsvägen ‐
Borås Guldbrandsgatan ‐
Borås Akademiplatsen ‐
Borås Kransvägen Garagelänga Fasad
Borås Östgötagatan Östgötagatan 4‐8
Borås Johannelundsgatan Byggarbetsplats
Borås Magasinsgatan Nära Göteborgsvägen
Borås Norrgatan Garage Norrgatan 12‐14
Borås Albanoliden ‐
Borås Druveforsvägen ‐
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Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Kaptensgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Norrgatan Garage Norrgatan 12‐14
Borås Lundbygatan ‐
Borås Bergslenagatan Eko Storknallen
Borås Österlånggatan ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsplatsen Sven Eriksonsgymnasiet
Borås Bäckegränd ‐
Borås Vindelgatan Förskolan Virvelvinden
Borås Stora Brogatan The Bishop Arms
Borås Bodagatan ‐
Borås Björkhemsgatan Gården 57 ‐ 69
Borås Hästhagsgatan Gemensam Parkeringsplats
Borås Skaraborgsvägen Navet Science Center
Borås Fjärde Villagatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Skaraborgsvägen 1a
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Tullatorget Tullengymnasiet
Borås Sturegatan ‐
Borås Sturegatan ‐
Borås Parkgatan Norrby Klubbhus
Borås Åsvägen Gångtunnlar
Borås Kungsgatan Gångtunnel Stora Brogatan
Borås Evedalsbron Mot Norrby Långata
Borås Evedalsbron Gångtunnel Mot Ålgårdsvägen
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Isabellagatan
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Hyggesgatan,Bk 508
Borås Söderleden Daltorpsbron
Borås Repslagaregatan Gångtunnel Bäckeskogsgatan
Borås Symfonigatan Gåntunnel Bk 510
Borås Musikvägen Gångtunnel, Hestra
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Enedalsgatan
Borås Olovsholmsgatan Viadukt
Borås Stationsgatan Under Centralbron
Borås Magasinsgatan Under Centralbron
Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Söderleden Annelundsmotet, Gångtunnel
Borås Källbogatan Gångtunneln
Borås Bergslenagatan ‐
Borås Magasinsgatan ‐
Borås Vindelgatan Byttorpsskolan
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Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Kaptensgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Norrgatan Garage Norrgatan 12‐14
Borås Lundbygatan ‐
Borås Bergslenagatan Eko Storknallen
Borås Österlånggatan ‐
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsplatsen Sven Eriksonsgymnasiet
Borås Bäckegränd ‐
Borås Vindelgatan Förskolan Virvelvinden
Borås Stora Brogatan The Bishop Arms
Borås Bodagatan ‐
Borås Björkhemsgatan Gården 57 ‐ 69
Borås Hästhagsgatan Gemensam Parkeringsplats
Borås Skaraborgsvägen Navet Science Center
Borås Fjärde Villagatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Skaraborgsvägen 1a
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Tullatorget Tullengymnasiet
Borås Sturegatan ‐
Borås Sturegatan ‐
Borås Parkgatan Norrby Klubbhus
Borås Åsvägen Gångtunnlar
Borås Kungsgatan Gångtunnel Stora Brogatan
Borås Evedalsbron Mot Norrby Långata
Borås Evedalsbron Gångtunnel Mot Ålgårdsvägen
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Isabellagatan
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Hyggesgatan,Bk 508
Borås Söderleden Daltorpsbron
Borås Repslagaregatan Gångtunnel Bäckeskogsgatan
Borås Symfonigatan Gåntunnel Bk 510
Borås Musikvägen Gångtunnel, Hestra
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Enedalsgatan
Borås Olovsholmsgatan Viadukt
Borås Stationsgatan Under Centralbron
Borås Magasinsgatan Under Centralbron
Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Söderleden Annelundsmotet, Gångtunnel
Borås Källbogatan Gångtunneln
Borås Bergslenagatan ‐
Borås Magasinsgatan ‐
Borås Vindelgatan Byttorpsskolan

Borås Mellomgårdsgatan ‐
Borås Vindelgatan Byttorpsskolan
Borås Mellomgårdsgatan ‐
Borås Österlånggatan Folkan
Borås Okänt Område I Borås Kommun Okänt Område I Borås
Borås Stadsparken Stadsparken
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skolgatan Nr 1
Borås Pa Halls Terass Borås Kulturhus
Borås Grönbogatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Ekängsgatan ‐
Borås Kungsgatan Tekniska Förvaltningen
Borås Stationsgatan Centralstationen
Borås Strömslundsgatan ‐
Borås Katrinehillsgatan ‐
Borås Parkgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Värmlandsgatan ‐
Borås Albanoliden Plåtslageritjänst I Borås Hb
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Trandögatan Ica Maxi Ica Stormarknad
Borås Göteborgsvägen Nr:5
Borås Stationsgatan ‐
Borås Kellgrensgatan ‐
Borås Hulta Torg Hulta Pizzeria
Borås Hulta Torg ‐
Borås Billdalsgatan Billdalsgatan 22‐24
Borås Billdalsgatan ‐
Borås Björksätersgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan Restaurang Astern
Borås Fessingsgatan ‐
Borås Fessingsgatan ‐
Borås Fessingsgatan ‐
Borås Kellgrensgatan ‐
Borås Hulta Torg ‐
Borås Hulta Torg ‐
Borås Hulta Torg Hulta Torg
Borås Tegnérgatan ‐
Borås Torstensonsgatan 20
Borås Torstensonsgatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Kellgrensgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Alingsåsvägen ‐
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Borås Stengärdsgatan Korsningen Med Södra Kyrkog.
Borås Fjärde Villagatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Åsvägen Vid Solvarvsgatan
Borås Åsvägen Gångtunnel Distansgatan
Borås Åsvägen Gångtunnel Våglängdsgatan
Borås Åsvägen Gångtunneln Vid Hybergsvägen
Borås Kungsgatan Gångtunnel Vid Stora Brogatan
Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vid Evedalsbron
Borås Ålgårdsvägen Gångtunnel Vid Evedalsbron
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Mot Isabellagatan
Borås Fristadsvägen Gångtunnel
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Källbogatan
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Mot Hyggesgatan
Borås Söderleden Gångtunnel Vid Daltorpsbron
Borås Repslagaregatan Gångtunnel Vid Bäckeskogsgatan
Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Musikvägen Gångtunnel
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Mot Enedalsgatan
Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet
Borås Kungsgatan Under Kungsbron
Borås Stationsgatan Under Centralbron, Viadukten
Borås Magasinsgatan Viadukt Under Centralbron
Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Mur Mot Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Mot Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Kindsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsgatan ‐
Borås Elinsdalsgatan ‐
Borås Stora Tvärgränd Daltorpsskolan
Borås Billdalsgatan Billdalsgatan 5‐7
Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Utmed Söderleden
Borås Armbågabron Armbågabron
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen Knallerian
Borås Skaraborgsvägen På Taket
Borås Åsvägen Fjärdingskolan
Borås Nyckelbergsgatan Nyckelbergsg‐Hasselbacksg
Borås Norra Sjöbogatan Ritz Servicebutik Ab
Borås Sagagatan ‐
Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Hybergsvägen
Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Solvarvsgatan
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Borås Stengärdsgatan Korsningen Med Södra Kyrkog.
Borås Fjärde Villagatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Åsvägen Vid Solvarvsgatan
Borås Åsvägen Gångtunnel Distansgatan
Borås Åsvägen Gångtunnel Våglängdsgatan
Borås Åsvägen Gångtunneln Vid Hybergsvägen
Borås Kungsgatan Gångtunnel Vid Stora Brogatan
Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vid Evedalsbron
Borås Ålgårdsvägen Gångtunnel Vid Evedalsbron
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Mot Isabellagatan
Borås Fristadsvägen Gångtunnel
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Källbogatan
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Mot Hyggesgatan
Borås Söderleden Gångtunnel Vid Daltorpsbron
Borås Repslagaregatan Gångtunnel Vid Bäckeskogsgatan
Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Musikvägen Gångtunnel
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Mot Enedalsgatan
Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet
Borås Kungsgatan Under Kungsbron
Borås Stationsgatan Under Centralbron, Viadukten
Borås Magasinsgatan Viadukt Under Centralbron
Borås Hestra Ringväg Viadukt Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Mur Mot Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Mot Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Kindsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsgatan ‐
Borås Elinsdalsgatan ‐
Borås Stora Tvärgränd Daltorpsskolan
Borås Billdalsgatan Billdalsgatan 5‐7
Borås Söderkullagatan Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Borås Norrby Långgata Stödmur Utmed Fodervävnader
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Utmed Söderleden
Borås Armbågabron Armbågabron
Borås Bockasjögatan Boråshallen
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen Knallerian
Borås Skaraborgsvägen På Taket
Borås Åsvägen Fjärdingskolan
Borås Nyckelbergsgatan Nyckelbergsg‐Hasselbacksg
Borås Norra Sjöbogatan Ritz Servicebutik Ab
Borås Sagagatan ‐
Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Hybergsvägen
Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Solvarvsgatan

Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Våglängdsgatan
Borås Åsvägen Gångtunnel Vid Distansgatan
Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Romansgatan
Borås Musikvägen Gångtunnel Vid Mandolingatan
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Källbogatan
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Isabellagatan
Borås Fristadsvägen Gångtunnel Vid Boråsparken
Borås Evedalsbron Gångtunnel Vid Norrby Långgata
Borås Ålgårdsvägen Vid Knallelandsrondellen
Borås Bäckeskogsgatan Repslagarerondellen
Borås Bäckeskogsgatan Gångtunnel Under Järnväg
Borås Kungsgatan Gångtunnel Vid Stora Brogatan
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Vid Enedalsgatan
Borås Landerigatan Gångtunnel Vid Rv 27/41
Borås Söderleden Annelundsmotet Gångtunnel
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Vid Hyggesgatan
Borås Olovsholmsgatan Viadukt Under Kungsbron
Borås Skaraborgsvägen Viadukten Under Kungsbron
Borås Viskastrandsgatan Viadukten Under Kungsbron
Borås Stationsgatan Viadukten Under Centralbron
Borås Magasinsgatan Viadukten Under Centralbron
Borås Symfonigatan Viadukten Vid Hestra Ringväg
Borås Viskastrandsgatan Viadukten Under Norrby Långg
Borås Trandaredsgatan Trandaredskolan
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Jössagatan Göta Gatukök&Kiosk
Borås Annelundsparken Annelundsparken
Borås Borås Borås Rv 41
Borås Hötorget ‐
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Söderdalsgatan ‐
Borås Österlånggatan Bäckegränd
Borås Pianogatan ‐
Borås Armbågavägen ‐
Borås Parkgatan ‐
Borås Södra Torget Stadsparken
Borås Södra Strandgatan Stadsparken
Borås Norrgatan ‐
Borås Alidelundsgatan Parkhallen
Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vid Evedalsbron
Borås Lars Kaggsgatan Gångtunnel Vid Hyggesgatan
Borås Bäckeskogsgatan Gångtunnel Vid Repslagaregatan
Borås Symfonigatan Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem
Borås Ulricehamnsvägen Gångtunnel Enedalsgatan
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Söderleden Gångtunnel Under Annelundsmot
Borås Viskastrandsgatan Under Kungsbron
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Borås Hestra Ringväg Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Stödmur Mot Trandaredsgatan
Borås Kungsgatan Stödmur Mot Stora Brogatan
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Stora Brogatan Borås Konstmuseum
Borås Vindelgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Regementsgatan ‐
Borås Stadsparken Vid Lekplats
Borås Sven Eriksonsgatan Vid Viskan
Borås Åsbogatan ‐
Borås Vindelgatan ‐
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Olovsholmsgatan Input Interiör Sjuhärad
Borås Stationsgatan Centralstation
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Flymader Förskolan Hedvigsborgsgården
Borås Åsvägen ‐
Borås Evedalsbron Evedalsbron
Borås Norrby Långgata Under Evedalsbron
Borås Fristadsvägen I Gångtunneln Vid Parkhallen
Borås Lars Kaggsgatan I Gångtunnel
Borås Symfonigatan I Gångtunneln Vid Romansgatan
Borås Musikvägen I Gångtunneln
Borås Ulricehamnsvägen I Gångtunneln
Borås Söderleden Annelundsmotet I Gångtunneln
Borås Landerigatan I Gångtunneln
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Kungsgatan Kunsgatan‐Stora Brogatan
Borås Viskastrandsgatan I Viadukt
Borås Magasinsgatan I Viadukten
Borås Symfonigatan I Viadukten
Borås Söderkullagatan ‐
Borås Sagagatan ‐
Borås Lidaholmsgatan I Tunneln
Borås Gotlandsgatan I Gångtunneln
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Söderleden I Vägtunneln
Borås Guldbrandsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Landalagatan ‐
Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Borås Borås Söderleden
Borås Stadsparken Stadsparken
Borås Borås Borås Majorslunden
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Borås Hestra Ringväg Under Symfonigatan
Borås Söderkullagatan Stödmur Mot Trandaredsgatan
Borås Kungsgatan Stödmur Mot Stora Brogatan
Borås Katrinedalsgatan Stödmur Mot Söderleden
Borås Stora Brogatan Borås Konstmuseum
Borås Vindelgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Regementsgatan ‐
Borås Stadsparken Vid Lekplats
Borås Sven Eriksonsgatan Vid Viskan
Borås Åsbogatan ‐
Borås Vindelgatan ‐
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Olovsholmsgatan Input Interiör Sjuhärad
Borås Stationsgatan Centralstation
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Flymader Förskolan Hedvigsborgsgården
Borås Åsvägen ‐
Borås Evedalsbron Evedalsbron
Borås Norrby Långgata Under Evedalsbron
Borås Fristadsvägen I Gångtunneln Vid Parkhallen
Borås Lars Kaggsgatan I Gångtunnel
Borås Symfonigatan I Gångtunneln Vid Romansgatan
Borås Musikvägen I Gångtunneln
Borås Ulricehamnsvägen I Gångtunneln
Borås Söderleden Annelundsmotet I Gångtunneln
Borås Landerigatan I Gångtunneln
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Kungsgatan Kunsgatan‐Stora Brogatan
Borås Viskastrandsgatan I Viadukt
Borås Magasinsgatan I Viadukten
Borås Symfonigatan I Viadukten
Borås Söderkullagatan ‐
Borås Sagagatan ‐
Borås Lidaholmsgatan I Tunneln
Borås Gotlandsgatan I Gångtunneln
Borås Enedalsgatan Mekonomen
Borås Söderleden I Vägtunneln
Borås Guldbrandsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Landalagatan ‐
Borås Söderleden Söderleden Annelundsmotet
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Borås Borås Söderleden
Borås Stadsparken Stadsparken
Borås Borås Borås Majorslunden

Borås Skaraborgsvägen I Gångtunneln Vid Knallelan
Borås Ekängsgatan ‐
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Solvarvsgatan ‐
Borås Kyrkängsgatan Pulsen Ab
Borås Herrljungagatan Knalleland Station
Borås Älvegatan ‐
Borås Stationsgatan Centralstationen
Borås Tomtegatan ‐
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Stora Kyrkogatan Midashuset
Borås Lagercrantz Plats ‐
Borås Tomtegatan Sophus
Borås Lindormsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Nolhagagatan Sjöboskolan
Borås Sparrfeltsgatan ‐
Borås Sjöbogatan ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Lindebergsgatan Förskolan Tokarpsberg
Borås Gustav Adolfsgatan Bergdalskolan
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Skaraborgsvägen P‐Plats Bakom Myrornas Lokal
Borås Brodalsgatan Gina Tricot Huset
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Borås Borås
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Bergsätergatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Borås Borås
Borås Getholmsgatan ‐
Borås Getholmsgatan ‐
Borås Hedvigsborgsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Lidaholmsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
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Borås Brodalsgatan P‐Plats
Borås Alströmergatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Milstensgatan ‐
Borås Våglängdsgatan ‐
Borås Åsvägen ‐
Borås Åsvägen Solvarvsrondellen
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Södra Korsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Sörmarksgatan ‐
Borås Landerigatan ‐
Borås Fristadsvägen Fristadsvägen‐Parken Gc Tunnel
Borås Distansgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Brahegatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Ica City Knalleland
Borås Norrgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Mot Parken
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Fristadsvägen
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata Gc‐Tunnel Knallelands Rondell
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan Gc‐Tunnel
Borås Trandaredsgatan ‐
Borås Enedalsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Parken
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Borås Brodalsgatan P‐Plats
Borås Alströmergatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Milstensgatan ‐
Borås Våglängdsgatan ‐
Borås Åsvägen ‐
Borås Åsvägen Solvarvsrondellen
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Södra Korsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Sörmarksgatan ‐
Borås Landerigatan ‐
Borås Fristadsvägen Fristadsvägen‐Parken Gc Tunnel
Borås Distansgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Brahegatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Ica City Knalleland
Borås Norrgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Mot Parken
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Fristadsvägen
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata Gc‐Tunnel Knallelands Rondell
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan Gc‐Tunnel
Borås Trandaredsgatan ‐
Borås Enedalsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Parken

Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Borås ‐
Borås Borås ‐
Borås Sparrfeltsgatan Gc‐Tunnel
Borås Getängsvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan Viskastrandsgymnasiet
Borås Symfonigatan Gc‐Tunnel
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Fristadsvägen Gc‐Tunnel Parken
Borås Kungsgatan Viadukt Skaraborsvägen
Borås Kungsgatan Viadukt Viskastrand
Borås Norrby Långgata Gångtunnel Ålgårdsv Rondell
Borås Norrby Långgata Gångtunnel,Knalleland Rondell
Borås Norrby Långgata Gångtunnel Vistransgatan
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Teknologgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Vasagatan Gångtunnel
Borås Katrinedalsgatan Stödmur
Borås Grönbogatan ‐
Borås Borås Viadukt Annelundsmotet
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Borås ‐
Borås Björksätersgatan ‐
Borås Ekenäsgatan ‐
Borås Kasernvägen ‐
Borås Kungsgatan Kungsgatan 39‐47
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Alidelundsgatan Alidebergsbadet
Borås Fredriksborgsgatan ‐
Borås Söderleden ‐
Borås Söderleden ‐
Borås Solvarvsgatan ‐
Borås Gotlandsgatan ‐
Borås Musikvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
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Borås Enandersgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Positivgatan Frölundaskolan
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Bergslenagatan Young Thai
Borås Kristinegränd ‐
Borås Söderleden ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Alingsåsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan Input Interiör
Borås ‐ ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Ribbingsgatan ‐
Borås Enandersgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Borås Öfwre Station
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Bergslenagatan Knalleland
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås ‐ ‐
Borås Brahegatan 5‐9 Mfl
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås ‐ ‐
Borås Källegatan ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Trandaredsgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan Polisen Borås
Borås Sandwalls Plats ‐
Borås Österlånggatan ‐
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Borås Enandersgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Positivgatan Frölundaskolan
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Symfonigatan ‐
Borås Bergslenagatan Young Thai
Borås Kristinegränd ‐
Borås Söderleden ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Alingsåsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan Input Interiör
Borås ‐ ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Ribbingsgatan ‐
Borås Enandersgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen Borås Öfwre Station
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Bergslenagatan Knalleland
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås ‐ ‐
Borås Brahegatan 5‐9 Mfl
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås ‐ ‐
Borås Källegatan ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Trandaredsgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan Polisen Borås
Borås Sandwalls Plats ‐
Borås Österlånggatan ‐

Borås Huldregatan ‐
Borås Kvibergsgatan ‐
Borås Sturegatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Hultagatan Mcdonalds
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Tredje Villagatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Campinggatan Erikslundskolan
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Västra Nygatan Förskolan Kronängsgården
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Fristadsvägen Hpl Johannelundsgatan
Borås Fristadsvägen Hpl Björksätersgatan
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Skolgatan ‐
Borås ‐ Annelundsparken
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Kulbanan ‐
Borås Kristinegränd ‐
Borås Källegatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Fristadsvägen Gc Tunnel
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Skolgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Katrinedalsgatan ‐
Borås Sagagatan ‐
Borås ‐ Rv40 Tpl86 Annelundsmotet
Borås Söderleden Söderleden
Borås Trandaredsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
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Borås Romansgatan ‐
Borås Musikvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Skogshyddegatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Söderleden Söderleden
Borås Kungsgatan ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Sparrfeltsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Stora Brogatan Danske Bank
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Skolgatan ‐
Borås Sparregatan ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Västra Nygatan ‐
Borås Varbergsvägen Judiska Föreningen Borås
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Landerigatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Enandersgatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan ‐
Borås Campinggatan Saltemads Camping
Borås Hallbergsplatsen ‐
Borås Ulricehamnsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Åsbogatan ‐



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1451

Borås Romansgatan ‐
Borås Musikvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Skogshyddegatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Söderleden Söderleden
Borås Kungsgatan ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Sven Eriksonsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Sparrfeltsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Stora Brogatan Danske Bank
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Skolgatan ‐
Borås Sparregatan ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Västra Nygatan ‐
Borås Varbergsvägen Judiska Föreningen Borås
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Landerigatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Enandersgatan ‐
Borås Lars Kaggsgatan ‐
Borås Campinggatan Saltemads Camping
Borås Hallbergsplatsen ‐
Borås Ulricehamnsvägen ‐
Borås Ålgårdsvägen ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Åsbogatan ‐

Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Andra Villagatan ‐
Borås Åsbogatan ‐
Borås Åsbogatan ‐
Borås Andra Villagatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Hötorget ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Lidaholmsgatan ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Enedalsgatan Coop Forum
Borås Borås Borås
Borås Kråkeredsvägen ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Allégatan Högskolan I Borås
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Väpnarstigen ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Järnvägsgatan Hpl Järnvägsgatan
Borås Andra Villagatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Stengärdsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Stengärdsgatan ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Armbågavägen ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Trollgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
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Borås Magasinsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Herrljungagatan ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Bergslenagatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skogshyddegatan ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Alidelundsgatan Borås Djurpark
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Bergslenagatan Eko Storknallen
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Albanoliden ‐
Borås Sjöbogatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Döbelnsgatan ‐
Borås Kärrgatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Hantverkaregatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Hultasjögatan ‐
Borås Kärrgatan ‐
Borås Gässlösavägen ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Hornsgatan ‐
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Borås Magasinsgatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Herrljungagatan ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Olovsholmsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Järnvägsgatan ‐
Borås Bergslenagatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Skogshyddegatan ‐
Borås Almenäsvägen ‐
Borås Alidelundsgatan Borås Djurpark
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Bergslenagatan Eko Storknallen
Borås Kyrkogårdsgatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Albanoliden ‐
Borås Sjöbogatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Kvarngatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Döbelnsgatan ‐
Borås Kärrgatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Hantverkaregatan ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Hultasjögatan ‐
Borås Kärrgatan ‐
Borås Gässlösavägen ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Hornsgatan ‐

Borås Nils Jakobsonsgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås S:T Michelsgatan ‐
Borås Kellgrensgatan ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Norra Sjöbogatan ‐
Borås Sandgärdsgatan ‐
Borås Kungsgatan Kommunhuset
Borås Hansinggatan Ekarängskolan
Borås Allégatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Hötorget ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Gässlösavägen ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Lilla Kyrkogatan ‐
Borås Druveforsvägen ‐
Borås Lilla Kyrkogatan ‐
Borås Regementsgatan ‐
Borås Göteborgsvägen ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Magasinsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Bergslenagatan ‐
Borås Borås Borås
Borås Magasinsgatan ‐
Borås Åsboholmsgatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Kellgrensgatan ‐
Borås ‐ Rv41 Borås
Borås Kungsgatan ‐
Borås Stora Brogatan ‐
Borås Stengärdsgatan ‐
Borås Kvarngatan Vårdcentral
Borås Åsbogatan ‐
Borås Åsbogatan ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Åsbogatan ‐
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Borås Kvarngatan ‐
Borås Stengärdsgatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen Övk Elgiganten
Borås Kyrkängsgatan Restaurang Astern
Borås Bockasjögatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Yxhammarsgatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Hötorget ‐
Borås Österlånggatan Miljooonbutiken
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
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Borås Kvarngatan ‐
Borås Stengärdsgatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Johannelundsgatan ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Fristadsvägen ‐
Borås Mariebergsgatan ‐
Borås Lilla Brogatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Bäckeskogsgatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐
Borås Norrby Långgata ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kyrkängsgatan ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Varbergsvägen ‐
Borås Viskastrandsgatan ‐
Borås Allégatan ‐
Borås Torggatan ‐
Borås Västerlånggatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Holmsgatan ‐
Borås Ålgårdsvägen Övk Elgiganten
Borås Kyrkängsgatan Restaurang Astern
Borås Bockasjögatan ‐
Borås Österlånggatan ‐
Borås Yxhammarsgatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Hötorget ‐
Borås Österlånggatan Miljooonbutiken
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Södra Kyrkogatan ‐
Borås Skaraborgsvägen ‐
Borås Kungsgatan ‐

Brottskoder
Brottsdatum
beräknat

Kön
misstänkt

Ålder misstänkt
vid brottstiden

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2013‐12‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2013‐12‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐01‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐02‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐02‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 M 12
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐03‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐04‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐04‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐26 M 15
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐26 M 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐07 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐07 M 27
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐06‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐07‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐26 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 12
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 27
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐06 M 17
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐23 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 12
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐28 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐08‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐06 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 23
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐26 M 27
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐11‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2014‐12‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐01‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐06 M 17
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐02‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐03‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐23 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐05‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐11 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐06‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐14 M 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐15 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐15 M 14
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐08‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐09‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐09‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐01 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐24 K 18
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐02‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐24 K 18
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐10‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐11‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2015‐12‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐01‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐02‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐26 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐03‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐04‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐07‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐08‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐09‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐10‐31 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐25 M 22
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐03 M 14
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 K 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 M 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐11‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐25 M 22
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2016‐12‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐01‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐02‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐03 M 14
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐03‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 K 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐29 M 16
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐04‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐15 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐05‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐08‐31 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 12
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 14
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 12
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐04 M 14
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐09‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐10‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐11‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2017‐12‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐01‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐02‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐07 M 18
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐12 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐21 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐03‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐21 M 13
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐04‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐24 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐05‐31 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐10 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐22 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐06‐30 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐05 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐12 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐15 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐19 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐20 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐21 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐22 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐24 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐26 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐07‐29 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐01 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐02 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐03 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐04 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
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1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐06 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐07 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐08 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐09 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐11 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐13 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐14 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐16 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐17 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐18 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐23 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐25 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐27 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐28 ‐ ‐
1209 Skadegörelse, övrigt klotter 2018‐08‐29 ‐ ‐
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Nr 66
Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås

2018-11-05 Dnr KS 2018-00787 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00787 1.1.2.25 

  

 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av ”den öppna” väggen vid 
Magasinsgatan 8 godkänns.  
 
 
Reservationer    
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.   
 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den  
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till  
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  
 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende  
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. Sedan invigningen av 
den öppna väggen i september 2017 har den varit välanvänd av lokala 
konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den 
öppna väggen löpande för att utvecklas och visa upp sina verk. Den öppna 
väggen används av både tjejer och killar.  
 
Nämnden skriver att i arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit 
svårt att hitta adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av 
klotternivån. Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar 
avseende klotter  fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har 
ökat under 2018 jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 
anmälningar 2017 till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att 
fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än andra. Klottret har ökat i 
Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt 
situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det 
inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 
uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så 
ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en 
omedelbar effekt på klotternivån. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga  
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och  
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god  
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Utvärderingen pekar på att det inte går att göra några absoluta kopplingar 
mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. När 
klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla.  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Avdelningschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 155 Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1 

Utvärdering av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den 
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende 
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. 
Sedan invigningen av den öppna väggen i september 2017, har den varit 
välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala 
konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och visa 
upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar. 
Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritids-
och folkhälsonämnden 15-05-18. 
 
I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta 
adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån. 
Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter 
fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 
jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 anmälningar 2017 
till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa 
stråk är mer utsatta än andra. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga 
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och 
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god 
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen 
används. 
 
Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en 
förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. 
När klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med 
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att 
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar. 
 
 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 
 

- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) 

för det kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential 
att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna 
för deras ordinarie verksamheter. 

- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas. 

- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information 
om platsen och eventuella förhållningsregler. 

- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och 
klotternivåerna i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-11-07.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Lars Andersson (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-11-08. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 
 

- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) 

för det kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential 
att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna 
för deras ordinarie verksamheter. 

- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas. 

- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information 
om platsen och eventuella förhållningsregler. 

- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och 
klotternivåerna i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-11-07.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Lars Andersson (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-11-08. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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E5 
 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00787 1.1.2.25 

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av ”den öppna” väggen vid 
Magasinsgatan 8 läggs till handlingarna samt  stänga Borås öppna vägg vid 
Magasinsgatan 8, Norrby. 
 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den  
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till  
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  
 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende  
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. Sedan invigningen av 
den öppna väggen i september 2017 har den varit välanvänd av lokala 
konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den 
öppna väggen löpande för att utvecklas och visa upp sina verk. Den öppna 
väggen används av både tjejer och killar.  
 
Nämnden skriver att i arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit 
svårt att hitta adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av 
klotternivån. Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar 
avseende klotter fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har 
ökat under 2018 jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 
anmälningar 2017 till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att 
fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än andra. Klottret har ökat i 
Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt 
situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det 
inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 
uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så 
ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en 
omedelbar effekt på klotternivån. 
 
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga  

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och  
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god  
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att vare sig brottsförebyggande åtgärder 
eller övergripande styrdokument har redovisats av Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
När Kommunfullmäktige 2016-12-21 beslutade om att lagliga graffitiväggar 
skulle införas i Borås beslöts också att ”Fritids- och folkhälsonämnden uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg med andra brottsförebyggande åtgärder eller 
övergripande styrdokument. Resurser bör också läggas på dialog med utövare, för att på bästa 
sätt förstå och bemöta det behov som finns. Fritids- och folkhälsonämnden uppdras genomföra 
en utvärdering, avseende bland annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen 
lyftas till Kommunfullmäktige.” 
 
Då klottret ökat kommer frågan om att stänga grafittiväggen lyftas till 
Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
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graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och  
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god  
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen  
används. Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är 
en  förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. När 
klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med  
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att  
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.  
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:  
- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det 
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med 
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  
- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas.  
- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om 
platsen och eventuella förhållningsregler.  
- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna 
i Borås Stad.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen av den ”Öppna väggen” och 
kan konstatera att verksamheten varit välutnyttjad av lokala konstutövare och 
därmed fyllt sin funktion som konstnärlig uttrycksform. Samtidigt kan det 
konstateras att klottret på allmänna platser i Borås ökat under 2018. 
Kommunstyrelsen konstaterar vidare att vare sig brottsförebyggande åtgärder 
eller övergripande styrdokument har redovisats av Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
När Kommunfullmäktige 2016-12-21 beslutade om att lagliga graffitiväggar 
skulle införas i Borås beslöts också att ”Fritids- och folkhälsonämnden uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg med andra brottsförebyggande åtgärder eller 
övergripande styrdokument. Resurser bör också läggas på dialog med utövare, för att på bästa 
sätt förstå och bemöta det behov som finns. Fritids- och folkhälsonämnden uppdras genomföra 
en utvärdering, avseende bland annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen 
lyftas till Kommunfullmäktige.” 
 
Då klottret ökat kommer frågan om att stänga grafittiväggen lyftas till 
Kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens utvärdering   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
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Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kulturnämnden får godkänt att färdigställa den ”Öppna väggen” på 
Magasinsgatan enligt tidigare plan.       

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.  

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras 
det från brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen 
(för skräp respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation 
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Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kulturnämnden får godkänt att färdigställa den ”Öppna väggen” på 
Magasinsgatan enligt tidigare plan.       

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.  

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras 
det från brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen 
(för skräp respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation 

Nr 67
Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck, 2019
2018-11-05 Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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till förväntat ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska 
förvaltningen och Borås rent och snyggt. Efter rekommendation från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens utredning bör också skyltning och 
brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten utvecklas med 
fler publika arrangemang. 

 

 

Kulturnämnden beslutar nu att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg 
genom att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Planen är att under 
våren 2019 färdigställa den öppna väggen med några mindre ändringar i 
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och 
området i enlighet med uppdraget och tidigare beslut. Efter färdigställandet av 
området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån brukar- och 
besökarperspektiv med återrapportering till Kulturnämnden i juni 2020 samt 
med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en dialog med 
Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående renhållning, 
skötsel och aerosolhantering på platsen.  

Kulturnämnden anser att den uppskattade kostnaden för färdigställandet av 
området på 120 tkr bör delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden i enlighet med uppdraget från Kommunstyrelsen och 
tidigare överenskommelse mellan nämnderna. Från 2020 övertar 
Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i egenskap av kulturell 
mötesplats. Dock förutsätter Kulturnämnden ha ett nära samarbete med 
Fritids- och folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive 
ansvarsområden, särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn 
och unga samt kring eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Kommunstyrelsen ser  i dagsläget inga hinder för att genomföra steg 2 av den 
planerade ”Öppna väggen” vid Magasinsgatan. Utvärderingsrapporten som 
genomfördes av Fritids- och folkhälsonämnden visar visserligen att klottret har 
ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk. 
Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går 
det inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret Borås Stad och 
uppförandet av en laglig graffittivägg. Klotter är ett särskilt samhällsproblem 
och måste hanteras som den olagligliga aktivitet som det är.  

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Kulturnämndens förslag  
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Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
  
 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Medborgardialog Magasinsgatan 8 

 

Den 27 oktober 2018 bjöd Kulturnämnden in allmänheten till en medborgardialog. Medborgardialogen 
var startskottet för planeringen av platsens utveckling.   

27 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om 
hur Magasinsgatan 8 kan utvecklas. 

Följande politiker medverkade: Sara Andersson, Peter Wiberg, Jan-Erik Löberg, Valter Kotsalainen, 
Catharina Rapp och Jessica Eng Strömberg. 

 

Följande synpunkter lämnades från de som deltog i medborgardialogen 

1. Tak och belysning önskas 

2. Bygg en skatepark 

3. Arrangera workshops och kurser så folk börjar måla. Sprid information om platsen till fler 
målgrupper. 

4. Vill ha fler öppna väggar i Borås 

5. Bättre belysnings 

6. Locka fler ungdomar för att prova på nya saker – nytt konstuttryck 

7. Gärna idrottspark – perfekt i anslutning till staden 

8. Väggen behövs och kan inte förknippas med graffiti på andra platser i staden. Det är varje 
individs ansvar. 

9. Väggen behövs. Bygg färdigt väggen i vinkeln.  

10. Platsen kan utvecklas. Gärna vindskydd – öppen teater. Rykten om att platsen är otrygg finns. 
Bra med picknick-bord. 

11. Det är en inspirerande plats. Jag är nyfiken och kommer gå hit fler gånger. 

12. Bjud in människor och sätt upp skyltar att det är okej att måla på väggen. 

13. Går förbi här varje dag och det är nya konstverk varje dag. Häftigt! 

14. Bra, vill gärna att barnen ska få träna på att måla. Bra aktivitet för barn och unga. 

15. Trygg plats. Bor på Norrby, tittar alltid när jag går förbi. Häftiga målningar. 

16. Bra med plats för att uttrycka sig. Bra att det är en offentlig plats. 

17. Passerar varje dag. Gillar konsten på väggen. 

18. Bättre en öppen vägg än ingenting. Perfekt. 

2 

 

19. Känns tryggare när det rör sig fler människor på platsen. Större sopkärl behövs. Det verkar 
vara mycket tjejer här. Toalett kanske behövs? 

20. Bjud gärna in till arrangemang. Det är jättebra. 

21. Graffiti kräver tekniskt kunnande. Det är en speciell teknik. Jag har kommit hit från Göteborg 
för just detta arrangemang. Platsen är ok. 

22. Snyggt, bra för konstnärer att få visa sina talanger. 

23. Platsen är förgängligt, går ej att äga. Man får skynda sig att titta på väggen för nästa dag är 
det nya konstverk. Platsen är både allas och ingens – går ej att äga. Icke-kommersiell. Det är 
målarnas skyltfönster. 

24. Jättefint 

25. Det förstör naturen. 

26. Bra. 

27. Önskar fler målar-workshops på platsen 

 

Sammanfattning: 

Magasinsgatan 8 uppfattas som en bra och trygg plats, där både tjejer och killar, gamla som unga kan 
vistas på för att skapa och vara kreativa själva eller tillsammans. Får invånarna bestämma ska platsen 
och den öppna väggen utvecklas till en plats där flera olika målgrupper kan samlas, - själva eller för att 
delta till exempel i arrangerade målar-workshops. Antalet arrangemang vid platsen ska öka om 
invånarna får bestämma.  

Samtliga förutom en person är positiva till att utveckla platsen och den öppna väggen. Flera nämner 
att man vi gå på arrangemang, workshops och kurser i målning på Magasinsgatan 8. Flera nämner 
också belysning som viktigt. Det är en trygg plats, men det framgår att ju fler människor som är där så 
känns platsen tryggare. Målgruppen barn och unga nämns. En person nämner att den öppna väggen 
inte kan förknippas med graffiti på andra platser i staden. 

 

Fakta om Öppna Väggen 

2017 invigdes den Öppna Väggen på Magasinsgatan 8. Just nu består den öppna väggen av en 50 
meter lång och 3 meter hög skivbeklädd vägg, samt en putsad målningsbar yta med olika höjder. I 
anslutning till den öppna väggen har det anlagts en pop-up-park. Den tidigare täta björkdungen är 
gallrad och platsen har gjorts tillgänglig med grusvägar och parkbänkar. För att skapa en trygg miljö 
även under årets mörkare perioder har parken att fått belysning. 

Den öppna väggen på Magasinsgatan 8 ger plats för alla – professionella som nybörjare, barn som 
vuxna – som vill måla och skapa konst i det offentliga rummet. 
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Medborgardialog Magasinsgatan 8 

 

Den 27 oktober 2018 bjöd Kulturnämnden in allmänheten till en medborgardialog. Medborgardialogen 
var startskottet för planeringen av platsens utveckling.   

27 invånare var med och bidrog till goda diskussioner och lämnade kommentarer och synpunkter om 
hur Magasinsgatan 8 kan utvecklas. 

Följande politiker medverkade: Sara Andersson, Peter Wiberg, Jan-Erik Löberg, Valter Kotsalainen, 
Catharina Rapp och Jessica Eng Strömberg. 

 

Följande synpunkter lämnades från de som deltog i medborgardialogen 

1. Tak och belysning önskas 

2. Bygg en skatepark 

3. Arrangera workshops och kurser så folk börjar måla. Sprid information om platsen till fler 
målgrupper. 

4. Vill ha fler öppna väggar i Borås 

5. Bättre belysnings 

6. Locka fler ungdomar för att prova på nya saker – nytt konstuttryck 

7. Gärna idrottspark – perfekt i anslutning till staden 

8. Väggen behövs och kan inte förknippas med graffiti på andra platser i staden. Det är varje 
individs ansvar. 

9. Väggen behövs. Bygg färdigt väggen i vinkeln.  

10. Platsen kan utvecklas. Gärna vindskydd – öppen teater. Rykten om att platsen är otrygg finns. 
Bra med picknick-bord. 

11. Det är en inspirerande plats. Jag är nyfiken och kommer gå hit fler gånger. 

12. Bjud in människor och sätt upp skyltar att det är okej att måla på väggen. 

13. Går förbi här varje dag och det är nya konstverk varje dag. Häftigt! 

14. Bra, vill gärna att barnen ska få träna på att måla. Bra aktivitet för barn och unga. 

15. Trygg plats. Bor på Norrby, tittar alltid när jag går förbi. Häftiga målningar. 

16. Bra med plats för att uttrycka sig. Bra att det är en offentlig plats. 

17. Passerar varje dag. Gillar konsten på väggen. 

18. Bättre en öppen vägg än ingenting. Perfekt. 
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19. Känns tryggare när det rör sig fler människor på platsen. Större sopkärl behövs. Det verkar 
vara mycket tjejer här. Toalett kanske behövs? 

20. Bjud gärna in till arrangemang. Det är jättebra. 

21. Graffiti kräver tekniskt kunnande. Det är en speciell teknik. Jag har kommit hit från Göteborg 
för just detta arrangemang. Platsen är ok. 

22. Snyggt, bra för konstnärer att få visa sina talanger. 

23. Platsen är förgängligt, går ej att äga. Man får skynda sig att titta på väggen för nästa dag är 
det nya konstverk. Platsen är både allas och ingens – går ej att äga. Icke-kommersiell. Det är 
målarnas skyltfönster. 

24. Jättefint 

25. Det förstör naturen. 

26. Bra. 

27. Önskar fler målar-workshops på platsen 

 

Sammanfattning: 

Magasinsgatan 8 uppfattas som en bra och trygg plats, där både tjejer och killar, gamla som unga kan 
vistas på för att skapa och vara kreativa själva eller tillsammans. Får invånarna bestämma ska platsen 
och den öppna väggen utvecklas till en plats där flera olika målgrupper kan samlas, - själva eller för att 
delta till exempel i arrangerade målar-workshops. Antalet arrangemang vid platsen ska öka om 
invånarna får bestämma.  

Samtliga förutom en person är positiva till att utveckla platsen och den öppna väggen. Flera nämner 
att man vi gå på arrangemang, workshops och kurser i målning på Magasinsgatan 8. Flera nämner 
också belysning som viktigt. Det är en trygg plats, men det framgår att ju fler människor som är där så 
känns platsen tryggare. Målgruppen barn och unga nämns. En person nämner att den öppna väggen 
inte kan förknippas med graffiti på andra platser i staden. 

 

Fakta om Öppna Väggen 

2017 invigdes den Öppna Väggen på Magasinsgatan 8. Just nu består den öppna väggen av en 50 
meter lång och 3 meter hög skivbeklädd vägg, samt en putsad målningsbar yta med olika höjder. I 
anslutning till den öppna väggen har det anlagts en pop-up-park. Den tidigare täta björkdungen är 
gallrad och platsen har gjorts tillgänglig med grusvägar och parkbänkar. För att skapa en trygg miljö 
även under årets mörkare perioder har parken att fått belysning. 

Den öppna väggen på Magasinsgatan 8 ger plats för alla – professionella som nybörjare, barn som 
vuxna – som vill måla och skapa konst i det offentliga rummet. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1484

 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 
1(6) 

Datum 
2019-02-25 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2017-00088 869 
 

  

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck, 2019 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg genom 
att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Kulturnämnden anser att 
den uppskattade kostnaden för färdigställandet av området på 120 tkr delas 
mellan Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden i enlighet med 
uppdraget från Kommunstyrelsen och tidigare överenskommelse mellan 
nämnderna.  

Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i 
egenskap av kulturell mötesplats efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden. 
Dock förutsätter Kulturnämnden ett nära samarbete med Fritids- och 
folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive ansvarsområden, 
särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt kring 
eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Efter färdigställandet av området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån 
brukar- och besökarperspektiv, med återrapportering till Kulturnämnden i juni 
2020 samt med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en 
dialog med Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående 
renhållning, skötsel och aerosolhantering på platsen.     

Sammanfattning av ärendet  
 Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.     

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna placeringen 
till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har området fått adressen, 
och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den öppna väggen beslutades 
att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av väggen till bruksskick i tid till 
festivalen No Limit 2017 och att sedan färdigställa området och väggen under 
2018. Under 2018 beslutade Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av 
området till dess att Fritids- och folkhälsonämnden återrapporterat sin 
utvärdering av bland annat mängden ”klotter” i Borås Stad.   
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Våren 2019 färdigställs den öppna väggen med några mindre ändringar i 
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och området 
i enlighet med uppdraget och tidigare beslut.  

Den öppna väggens användning och funktionalitet behöver utvärderas först efter 
området är färdigställt och efter en högsäsong för att ge ett tillförlitligt resultat. 
Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används flitigt 
året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på platsen 
hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om skadegörelse 
eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras det från 
brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen (för skräp 
respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation till förväntat 
ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska förvaltningen och 
Borås rent och snyggt.     

Efter rekommendation från Fritids- och folkhälsoförvaltningens utredning bör 
också skyltning och brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten 
utvecklas med fler publika arrangemang.               

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att lagliga graffitiväggar införs i Borås.  

Inför 2017 fick Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden 
och lokala utövare i uppdrag att finna formerna för en öppen vägg, det vill säga 
en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt. Resurser 
uppdrogs också att läggas på dialog med utövare, för att på bästa sätt förstå och 
bemöta de behov som finns. 

Fritids- och folkhälsonämnden uppdrogs att komplettera den öppna väggen med 
brottsförebyggande åtgärder eller styrdokument samt att utvärdera bland annat 
mängden ”klotter” ett år efter väggens införande.  

Våren 2017 arbetades ett förslag fram i en arbetsgrupp med representanter från 
Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt lokala utövare. Förslaget baserades på lokala 
förutsättningar och önskemål från utövare, direktiv från Tekniska förvaltningen 
samt expertis och erfarenheter från bland andra den ideella föreningen 
Graffitifrämjandet, utövare från andra orter samt kommuner med lång erfarenhet 
av öppna väggar. 

I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutades enligt förslag att 
placera den öppna väggen på ödetomten mellan Norrby och Borås stadskärna, vid 
den befintliga mur som finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formades 
den omgivande grönytan till en urban pocketpark. Installationen föreslogs av 
budgetskäl, samt för att möjliggöra en installation i dialog med utövare, att 
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Våren 2019 färdigställs den öppna väggen med några mindre ändringar i 
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och området 
i enlighet med uppdraget och tidigare beslut.  

Den öppna väggens användning och funktionalitet behöver utvärderas först efter 
området är färdigställt och efter en högsäsong för att ge ett tillförlitligt resultat. 
Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används flitigt 
året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på platsen 
hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om skadegörelse 
eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras det från 
brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen (för skräp 
respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation till förväntat 
ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska förvaltningen och 
Borås rent och snyggt.     

Efter rekommendation från Fritids- och folkhälsoförvaltningens utredning bör 
också skyltning och brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten 
utvecklas med fler publika arrangemang.               

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att lagliga graffitiväggar införs i Borås.  

Inför 2017 fick Kulturnämnden, tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden 
och lokala utövare i uppdrag att finna formerna för en öppen vägg, det vill säga 
en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt. Resurser 
uppdrogs också att läggas på dialog med utövare, för att på bästa sätt förstå och 
bemöta de behov som finns. 

Fritids- och folkhälsonämnden uppdrogs att komplettera den öppna väggen med 
brottsförebyggande åtgärder eller styrdokument samt att utvärdera bland annat 
mängden ”klotter” ett år efter väggens införande.  

Våren 2017 arbetades ett förslag fram i en arbetsgrupp med representanter från 
Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt lokala utövare. Förslaget baserades på lokala 
förutsättningar och önskemål från utövare, direktiv från Tekniska förvaltningen 
samt expertis och erfarenheter från bland andra den ideella föreningen 
Graffitifrämjandet, utövare från andra orter samt kommuner med lång erfarenhet 
av öppna väggar. 

I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutades enligt förslag att 
placera den öppna väggen på ödetomten mellan Norrby och Borås stadskärna, vid 
den befintliga mur som finns där. På förslag av Tekniska förvaltningen formades 
den omgivande grönytan till en urban pocketpark. Installationen föreslogs av 
budgetskäl, samt för att möjliggöra en installation i dialog med utövare, att 
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genomföras i två steg. Under 2017 installerades en del av den tillbyggda väggen 
och området anlades av Tekniska förvaltningen. Platsen och den öppna väggen 
invigdes i enlighet med beslutet i anslutning till No Limit Street Art Festival, i 
september 2017.  

Enligt beslutet  i Kulturnämnden 2017 skulle ärendet återupptas inför 2018 för att 
en mer utvecklad installation skulle utföras över hela murens yta. Under 2018 
beslutade dock Kulturnämnden att invänta den utvärdering av bland annat 
mängden ”klotter” i Borås Stad, som uppdragits Fritids- och folkhälsonämnden. 
Denna skulle presenteras ett år efter den öppna väggens införande. En delrapport 
presenterades i maj 2018 och den fullständiga rapporten presenterades i Fritids- 
och folkhälsonämnden i november 2018. (se bilaga 1: Utvärdering av Öppna väggen, 
Magasinsgatan 8, Borås). 

Utvärdering inför färdigställande av den öppna väggen 
Den öppna väggen har nu varit tillgänglig för allmänheten under knappt ett och 
ett halvt år. Arbetsgruppen träffades ett halvår efter väggens införande och har 
utvärderat installationen så långt det var möjligt. 

Med den information som fanns kunde arbetsgruppen konstatera att: 

• Den öppna väggen används flitigt, även under vinterhalvåret 
(områdets gångstråk plogas inte, vilket är en tillgänglighetsfråga).  

• Magasinsgatan 8 (som är nuvarande namn och tillika adress för 
Borås öppna vägg) besöks och används av både lokala målare och 
tillresta från andra delar av Sverige och utlandet.  

• Någon användarenkät har ännu inte genomförts, men i 
kommentarer på sociala medier samt i dialog med utövare framgår 
att den öppna väggen upplevs som användarvänlig, och att den är 
uppskattad. Särskilt uppmärksammas de väl tilltagna ytorna samt de 
putsade partierna av väggen. Den lugna miljön, öppenheten och den 
centrala placeringen beskrivs också som fördelar. Nackdelar är att 
det är svårt att måla höga verk utan något kliva upp på, samt att 
lock/caps till sprayburkar slängs på marken istället för i sopkärlet. 
Även att det är lerigt vid väggens fot upplevs som besvärande, samt 
att sopkärlet ofta är fullt. 

• Problem vintertid har varit att snön tyngt ”taket” som bågnat av 
detta. Den ännu råa muren utan tillbyggnad (mot Norrby tvärgata) 
stod länge orörd, men har nu också målats. För den som besöker 
platsen utan att ha läst på hemsidan är det otydligt vilka delar av 
väggen som är avsedda att måla på eller ej, då skyltning i dagsläget 
saknas.  

• Hanteringen av aerosolkärl (sprayburkar), som lösts på ett 
exemplariskt vis av Borås rent och snyggt, har fungerat bra under 
vintern, men befaras bli underdimensionerad om användningen av 
väggen ökar. Tekniska förvaltningen ansvarar för tömning av en (1) 
soptunna för vanligt avfall, och även denna är ofta full. 
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Därefter har en workshopserie för Kulturskolans bildelever  med konstnären 
Elina Metso samt en medborgardialog arrangerats under 2018. 
Medborgardialogen gav övervägande positivt gensvar hos besökare och brukare 
av området. Förslag på förbättringar samlades också in. (För sammanställning av 
medborgardialog vid Magasinsgatan 8 se bilaga 2: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – 
resultatet.) 

Fritids- och folkhälsonämndens uppföljning avseende bland annat “klotter” i 
Borås Stad rekommenderar att: 

• Den öppna väggen fullföljs enligt bygglovsansökan och att 
Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt), 
för den kulturella  mötesplats den öppna väggen är tänkt att vara, 
med stöd av övriga nämnder inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  

• Renhållning och belysning ska förstärkas i takt med verksamheten 
utökas och en tydligare entré ska utformas till området, där 
förhållningsregler och information kan delges besökare.  

• CKS även fortsättningsvis får ansvaret att följa upp och bevaka 
klotter och klotternivåerna i Borås Stad. 

 

Färdigställande av området – reviderad plan 
Under 2019 bör väggen på muren längst med Norrby tvärgata snarast uppföras 
för att färdigställa området till bruksskick. Detta för att uppfylla visionen av 
området, samt att avsluta uppdraget enligt tidigare beslut. (Se bilaga 3, 
Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning, bilaga 4 Byggskiss del 3, bilaga 5 
Montage öppen vägg i Borås stad, bilaga 6 Vision Magasinsgatan 8). Resurser bör även 
läggas på information och/eller skyltning i området i enlighet med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens förslag.  

För färdigställandet av området föreslås att den planerade byggnationen som 
vetter mot parkeringen Verkmästaren, en sträcka av 11 meter (se bilaga 7, 
Byggskiss del 1), tas ur planen och att sträckan används i befintligt skick. Detta på 
grund av att utövare indikerat att denna yta uppskattas som den är, samt att 
kostnaderna på så vis kan minskas för 2019 utan att påverka användningen och 
visionen av den öppna väggen. Även byggnation av en trappa i hörnet av muren 
utesluts ur planen, alternativt skjuts upp till 2020 om det i dialog med Centrum 
för kunskap och säkerhet framgår att behov av denna uppstår.  

Området bör kompletteras med information om trivselregler i någon form på 
plats, samt en tät bevakning av hur områdets användning och sophanteringen 
utvecklas under högsäsongen. Även någon lösning för mindre skräp som caps 
och lock närmare väggen för att motverka nedskräpning bör undersökas, likaså 
hantering av målarfärgshinkar som inte ska lämnas i de vanliga soporna. Frågan 
om tätare soptömning under högsäsong (sommartid) bör gå till Tekniska 
förvaltningen.  
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Därefter har en workshopserie för Kulturskolans bildelever  med konstnären 
Elina Metso samt en medborgardialog arrangerats under 2018. 
Medborgardialogen gav övervägande positivt gensvar hos besökare och brukare 
av området. Förslag på förbättringar samlades också in. (För sammanställning av 
medborgardialog vid Magasinsgatan 8 se bilaga 2: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – 
resultatet.) 

Fritids- och folkhälsonämndens uppföljning avseende bland annat “klotter” i 
Borås Stad rekommenderar att: 

• Den öppna väggen fullföljs enligt bygglovsansökan och att 
Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt), 
för den kulturella  mötesplats den öppna väggen är tänkt att vara, 
med stöd av övriga nämnder inom ramarna för deras ordinarie 
verksamheter.  

• Renhållning och belysning ska förstärkas i takt med verksamheten 
utökas och en tydligare entré ska utformas till området, där 
förhållningsregler och information kan delges besökare.  

• CKS även fortsättningsvis får ansvaret att följa upp och bevaka 
klotter och klotternivåerna i Borås Stad. 

 

Färdigställande av området – reviderad plan 
Under 2019 bör väggen på muren längst med Norrby tvärgata snarast uppföras 
för att färdigställa området till bruksskick. Detta för att uppfylla visionen av 
området, samt att avsluta uppdraget enligt tidigare beslut. (Se bilaga 3, 
Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning, bilaga 4 Byggskiss del 3, bilaga 5 
Montage öppen vägg i Borås stad, bilaga 6 Vision Magasinsgatan 8). Resurser bör även 
läggas på information och/eller skyltning i området i enlighet med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens förslag.  

För färdigställandet av området föreslås att den planerade byggnationen som 
vetter mot parkeringen Verkmästaren, en sträcka av 11 meter (se bilaga 7, 
Byggskiss del 1), tas ur planen och att sträckan används i befintligt skick. Detta på 
grund av att utövare indikerat att denna yta uppskattas som den är, samt att 
kostnaderna på så vis kan minskas för 2019 utan att påverka användningen och 
visionen av den öppna väggen. Även byggnation av en trappa i hörnet av muren 
utesluts ur planen, alternativt skjuts upp till 2020 om det i dialog med Centrum 
för kunskap och säkerhet framgår att behov av denna uppstår.  

Området bör kompletteras med information om trivselregler i någon form på 
plats, samt en tät bevakning av hur områdets användning och sophanteringen 
utvecklas under högsäsongen. Även någon lösning för mindre skräp som caps 
och lock närmare väggen för att motverka nedskräpning bör undersökas, likaså 
hantering av målarfärgshinkar som inte ska lämnas i de vanliga soporna. Frågan 
om tätare soptömning under högsäsong (sommartid) bör gå till Tekniska 
förvaltningen.  
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Vidare bör förslagen på att arrangera fler aktiviteter på platsen, så som föreslagits 
under medborgardialogen, samt att kurera en utställning av foton från väggen så 
som diskuterats i Kulturnämnden, arbetas vidare med under 2019. 

Budget 
Den uppskattade budgeten för färdigställandet av Magasinsgatan 8 uppgår till 120 
tkr (se bilaga 8, Budget Magasinsgatan 8 för 2019). 

Kulturnämnden anser att kostnaden i enlighet med uppdraget och tidigare beslut 
ska delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och Folkhälsonämnden, och kan då 
genomföras inom budgetram. Från 2020 övertar Kulturnämnden det fulla 
ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för Magasinsgatan 8 i egenskap av 
kulturell mötesplats, efter förslag från Fritids- och folkhälsonämnden. Dock 
förutsätts ett nära samarbete med övriga nämnder inom deras respektive 
ansvarsområde och då särskilt Fritids- och folkhälsonämnden, inte minst när det 
gäller det  gemensamma ansvarsområdet barn och unga samt eventuell 
stimulering till att forma en föreningsorganisation kring den öppna väggen. 
Kulturnämnden saknar den organisation som möjliggör nära kontakt med unga i 
Borås Stad, och fritidsgårdar och andra mötesplatser förutsätts som lämpliga 
forum att sprida information och god praxis kring användningen av den öppna 
väggen för denna målgrupp. 

 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås, Dnr FOFN 2018-
00105 1.1.3.1 

2. PM 2018-11-21: Medborgardialog Magasinsgatan 8 – resultatet. Dnr 109/2018 

3. Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning  

4. Byggskiss del 3 

5. Montage, öppen vägg i Borås Stad 

6. Vision Magasinsgatan 8 

7. Byggskiss del 1 

8. Budget, Magasinsgatan 8 för 2019.  
                           

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FOFN.diarium@boras.se 
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
3. Stadskansliet, Mark och Exploatering, KS.diarium@boras.se  
4. Tekniska förvaltningen, TEN.diarium@boras.se 
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Sara Andersson  
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Sara Andersson  
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1490

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN     KARTAVDELNINGEN MS  2017-04-25

ENKEL KARTA för VERKMÄSTAREN 3

Gällande detaljplan 1583K-P275

Skala 1:1000  (A4)
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Avstånd från gångväg, 11 m

Skivbeklädd vägg 51 m lång. Olika höjder, 3 m i 
hörnen, 3,4 m och 3,2 m emellan hörnen.

Skivbeklädd vägg 34 m lång, 3,4 m hög, sluttar mot sydöst 
till 1,8 m höjd

Avstånd från närmsta byggnad, 17,5 m

Ej skivbeklädd vägg (putsad) 25 m lång, höjd 3 
m,sluttar i nordost till 1,5 m. 
Används för ändamålet i befintligt skick

Ej skivbeklädd vägg (putsad)15 m lång, höjd 1,5 - 0,9 m, sluttande mot 
nordost. Används för ändamålet i befintligt skick

Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning. 
Ändring 2015-05-18 genom uteslutande av byggnationenVäggskiss del 1 
från tidigare plan. 

Bilaga 3. Situationsplan med den öppna väggens brukssträckning

8
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Bilaga 5. Montage öppen vägg i Borås stad
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Bilaga 6. Vision Magasinsgatan 8, skiss av Richard Matsson
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Bilaga 7. Byggskiss del 1
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Bilaga 8. Budget Magasinsgatan 8 2019

Öppen vägg del 3 enligt offert från Servicekontoret: 70 000,00 kr (90000 kr med "tak")
Skyltning 8 000,00 kr
Bygglov, skyltning 6 000,00 kr
Grusning av gångstråk framför vägg del 3 20 000,00 kr

Summa: 104 000,00 kr

Föreslagen budget: 120 000,00 kr

Uppskattad budget Magasinsgatan 8, 2019
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kulturnämnden får i uppdrag att avveckla den ”Öppna väggen” på 
Magasinsgatan.             

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Det kan dock 
konstateras att ytor utanför den angivna platsen tagits i anspråk för graffiti, 
varvid åtgärder inte vidtagits av ansvariga nämnder.  

Kommunstyrelsen anser att det finns tydliga indikationer på att graffitin i Borås 
har ökat, då tillgång av material hos och etablering av den grupp som nyttjat 
väggen har ökat. Utvärderingsrapporten som genomfördes av Fritids- och 
folkhälsonämnden visar att klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt 
klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt situationen i andra jämförbara 
städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några absoluta 
kopplingar mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kulturnämnden får i uppdrag att avveckla den ”Öppna väggen” på 
Magasinsgatan.             

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Det kan dock 
konstateras att ytor utanför den angivna platsen tagits i anspråk för graffiti, 
varvid åtgärder inte vidtagits av ansvariga nämnder.  

Kommunstyrelsen anser att det finns tydliga indikationer på att graffitin i Borås 
har ökat, då tillgång av material hos och etablering av den grupp som nyttjat 
väggen har ökat. Utvärderingsrapporten som genomfördes av Fritids- och 
folkhälsonämnden visar att klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt 
klotter sker på sedan tidigare kända stråk. Likt situationen i andra jämförbara 
städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några absoluta 
kopplingar mellan klottret Borås Stad och uppförandet av en laglig graffittivägg. 
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Dock anser Kommunstyrelsen att den framställda rapportens förklaring, ökad 
anmälningsbenägenhet, till den ökande mängden klotter i staden inte är 
tillräcklig. En utveckling, alternativt kvarvarande, av befintligt utrymme ökar 
däremot incitament och skäl hos medborgarna att införskaffa sig material. Detta 
ökar i sin tur risken för klotter i staden, särskilt om konkurrens på befintlig, 
laglig yta uppstår. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Kulturnämndens förslag  
 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
  
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Stänga Borås öppna vägg vid Magasinsgatan 8, Norrby. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras 
det från brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen 
(för skräp respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation 
till förväntat ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska 
förvaltningen och Borås rent och snyggt. Efter rekommendation från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens utredning bör också skyltning och 
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Dock anser Kommunstyrelsen att den framställda rapportens förklaring, ökad 
anmälningsbenägenhet, till den ökande mängden klotter i staden inte är 
tillräcklig. En utveckling, alternativt kvarvarande, av befintligt utrymme ökar 
däremot incitament och skäl hos medborgarna att införskaffa sig material. Detta 
ökar i sin tur risken för klotter i staden, särskilt om konkurrens på befintlig, 
laglig yta uppstår. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Kulturnämndens förslag  
 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
  
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00261 3.6.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga 
uttryck. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Stänga Borås öppna vägg vid Magasinsgatan 8, Norrby. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att införa lagliga graffitiväggar i Borås. 
Uppdraget gavs till Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt lokala 
utövare.  

En arbetsgrupp tillsattes som utformade förslag på placering och utförande av 
den öppna väggen. I Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutades att genomföra installation enligt förslag samt att godkänna 
placeringen till ödetomten vid Magasinsgatan 1, Norrby (sedermera har 
området fått adressen, och tillika namnet, Magasinsgatan 8). Införandet av den 
öppna väggen beslutades att genomföras i två steg. Att färdigställa en del av 
väggen till bruksskick i tid till festivalen No Limit 2017 och att sedan 
färdigställa området och väggen under 2018. Under 2018 beslutade 
Kulturnämnden att skjuta upp färdigställandet av området till dess att Fritids- 
och folkhälsonämnden återrapporterat sin utvärdering av bland annat mängden 
”klotter” i Borås Stad.  

Tidiga indikationer tyder dock på att platsen och den öppna väggen används 
flitigt året om. En medborgardialog har genomförts av Kulturnämnden på 
platsen hösten 2018, med övervägande positiv respons. Inga rapporter om 
skadegörelse eller andra tillbud har delgivits Kulturnämnden. Ibland rapporteras 
det från brukare av den öppna väggen om otillräcklig kapacitet på sopkärlen 
(för skräp respektive aerosoler) varför detta ska hållas under uppsikt i relation 
till förväntat ökat bruk och besökande av platsen, i dialog med Tekniska 
förvaltningen och Borås rent och snyggt. Efter rekommendation från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens utredning bör också skyltning och 
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brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten utvecklas med 
fler publika arrangemang. 

 

 

Kulturnämnden beslutar nu att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg 
genom att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Planen är att under 
våren 2019 färdigställa den öppna väggen med några mindre ändringar i 
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och 
området i enlighet med uppdraget och tidigare beslut. Efter färdigställandet av 
området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån brukar- och 
besökarperspektiv med återrapportering till Kulturnämnden i juni 2020 samt 
med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en dialog med 
Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående renhållning, 
skötsel och aerosolhantering på platsen.  

Kulturnämnden anser att den uppskattade kostnaden för färdigställandet av 
området på 120 tkr bör delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden i enlighet med uppdraget från Kommunstyrelsen och 
tidigare överenskommelse mellan nämnderna. Från 2020 övertar 
Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i egenskap av kulturell 
mötesplats. Dock förutsätter Kulturnämnden ha ett nära samarbete med 
Fritids- och folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive 
ansvarsområden, särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn 
och unga samt kring eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Kommunstyrelsen ser i dagsläget inga förutsättningar för att genomföra steg 2 
av den planerade ”Öppna väggen” vid Magasinsgatan. Utvärderingen som 
genomfördes av Fritids- och folkhälsonämnden visar att klottret har ökat i 
Borås. 
 
När Kommunfullmäktige 2016-12-21 beslutade om att lagliga graffitiväggar 
skulle införas i Borås beslöts också att ”Fritids- och folkhälsonämnden uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg med andra brottsförebyggande åtgärder eller 
övergripande styrdokument. Resurser bör också läggas på dialog med utövare, för att på bästa 
sätt förstå och bemöta det behov som finns. Fritids- och folkhälsonämnden uppdras genomföra 
en utvärdering, avseende bland annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen 
lyftas till Kommunfullmäktige.” 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Kulturnämndens förslag  
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brukarinformation på området förstärkas, samt verksamheten utvecklas med 
fler publika arrangemang. 

 

 

Kulturnämnden beslutar nu att fullfölja uppdraget att införa en öppen vägg 
genom att färdigställa Magasinsgatan 8 enligt reviderad plan. Planen är att under 
våren 2019 färdigställa den öppna väggen med några mindre ändringar i 
utförandet. Det tidigare förslaget på färdigställande av området revideras då 
uppförande av en trappa på området samt en extra tillbyggnad på en av väggens 
kortsidor kan skjutas upp eller uteslutas ur planen. Dock finns behov av att 
färdigställa den sista delen av väggen på muren längst med Norrby Tvärgata till 
bruksskick. Detta för att uppfylla visionen och funktionen av väggen och 
området i enlighet med uppdraget och tidigare beslut. Efter färdigställandet av 
området utvärderas Magasinsgatan 8 som helhet utifrån brukar- och 
besökarperspektiv med återrapportering till Kulturnämnden i juni 2020 samt 
med avstämningar däremellan. Kulturförvaltningen håller fortsatt en dialog med 
Tekniska förvaltningen samt Borås rent och snyggt angående renhållning, 
skötsel och aerosolhantering på platsen.  

Kulturnämnden anser att den uppskattade kostnaden för färdigställandet av 
området på 120 tkr bör delas mellan Kulturnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden i enlighet med uppdraget från Kommunstyrelsen och 
tidigare överenskommelse mellan nämnderna. Från 2020 övertar 
Kulturnämnden det fulla ansvaret för Magasinsgatan 8 i egenskap av kulturell 
mötesplats. Dock förutsätter Kulturnämnden ha ett nära samarbete med 
Fritids- och folkhälsonämnden samt övriga nämnder inom deras respektive 
ansvarsområden, särskilt när det gäller det gemensamma ansvarsområdet barn 
och unga samt kring eventuell formering av föreningsorganisation kring platsen.  

Kommunstyrelsen ser i dagsläget inga förutsättningar för att genomföra steg 2 
av den planerade ”Öppna väggen” vid Magasinsgatan. Utvärderingen som 
genomfördes av Fritids- och folkhälsonämnden visar att klottret har ökat i 
Borås. 
 
När Kommunfullmäktige 2016-12-21 beslutade om att lagliga graffitiväggar 
skulle införas i Borås beslöts också att ”Fritids- och folkhälsonämnden uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg med andra brottsförebyggande åtgärder eller 
övergripande styrdokument. Resurser bör också läggas på dialog med utövare, för att på bästa 
sätt förstå och bemöta det behov som finns. Fritids- och folkhälsonämnden uppdras genomföra 
en utvärdering, avseende bland annat mängden klotter, ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att klottret ökat ska frågan om att stänga graffitiväggen 
lyftas till Kommunfullmäktige.” 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Kulturnämndens förslag  
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Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Kulturnämnden 
  
 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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 Kommunfullmäktige 

 

Fastighet Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, förhyrning 
av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av Fastighet 
Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8 för Individ- och familjeomsorgsnämnden under 
perioden 1 oktober 2019 till 30 september 2029 med en årlig hyresnivå på 
2 090 428 kronor. En förutsättning för beslut är att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden godkänner avtalsförslaget.                     

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämndens befintliga lokaler, Vesslan 4, på 
Torstenssonsgatan 8 har behov av renovering och anpassning. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har hemställt till Lokalförsörjningsnämnden att låta 
fastighetsägaren anpassa fastigheten eftersom nämnden planerar för att 
genomföra förändringar av verksamhet inom kort. Anpassningar samt 
renovering genomföras för att tillgodose verksamhetens förändrade behov. 

För att finansiera verksamhetsanpassningen har fastighetsägaren tagit fram ett 
nytt avtal som ersätter tidigare. Efter verksamhetsanpassningen klassas lokalen 
som ny och den nya schablonhyran blir 1 499 kr/m2.  

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 090 428 kronor + index. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 
internhyresmodell som uppgår till 1 552 964 kronor + index enligt Borås Stads 
budget. Föreslagen avtalstid är 1 oktober 2019 till 30 september 2029.         

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23   

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Nr 68
Förhyrning av lokaler till Individ- och familje- 
omsorgsnämnden, Fastighet Vesslan 4, Torstenssons-
gatan 8,
2019-06-03 Dnr KS 2019-00441 2.6.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   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 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00458 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om förhyrning av lokaler för 
Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 under perioden 
1 april 2020 till 30 april 2032 med en årlig hyresnivå på 5 157 130 kronor. En 
förutsättning för beslut är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslaget.            

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett behov av ytterligare lokaler 
för vuxenutbildningen för att få en sammanhållen verksamhet. De nationella 
styrdokumenten ställer krav på flexibel och kontinuerlig utbildning inom 
vuxenutbildningen vilket gör att nämnden önskar en samlad lokalisering. I 
samband med förhyrning av lokaler på Bryggaregatan 12 lämnar 
vuxenutbildningen lokaler på Almås som ianspråktas av gymnasieutbildningen 
för Naturvetenskapligt program. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 5 157 130 kronor + index. Gymnasie- och vuxenutbildningen 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad, enligt gällande 
internhyresmodell, som beräknas uppgå till 4 626 380 kronor + index enligt 
Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 till 30 april 2032.           

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23   

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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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 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00458 2.6.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Framställan om förhyrning av lokaler för 
Vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av lokaler för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 under perioden 
1 april 2020 till 30 april 2032 med en årlig hyresnivå på 5 157 130 kronor. En 
förutsättning för beslut är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
godkänner avtalsförslaget.            

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett behov av ytterligare lokaler 
för vuxenutbildningen för att få en sammanhållen verksamhet. De nationella 
styrdokumenten ställer krav på flexibel och kontinuerlig utbildning inom 
vuxenutbildningen vilket gör att nämnden önskar en samlad lokalisering. I 
samband med förhyrning av lokaler på Bryggaregatan 12 lämnar 
vuxenutbildningen lokaler på Almås som ianspråktas av gymnasieutbildningen 
för Naturvetenskapligt program. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 5 157 130 kronor + index. Gymnasie- och vuxenutbildningen 
kommer att debiteras en årlig schablonkostnad, enligt gällande 
internhyresmodell, som beräknas uppgå till 4 626 380 kronor + index enligt 
Borås Stads budget. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 till 30 april 2032.           

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23   

Beslut expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Nr 69
Förhyrning av lokaler för Vuxenutbildningen på  
Bryggaregatan 12
2019-06-03 Dnr KS 2019-00458 2.6.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

   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 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 
Uppegårdsgatan 2-8 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av förskolelokal i 
Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under perioden 1 april 
2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 kronor.       

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Andreas Exners (SD) yrkade, se bilaga.       

Ärendet i sin helhet 
Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors har tidigare hyrts av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden sa upp lokalerna i och med att 
verksamheten avvecklades till oktober 2018. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutade 2018-11-20 att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förskolan kommer bestå av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 avdelning är 
avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård kommer att 
samutnyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planeras vara 
i drift i april 2020. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 650 000 kronor + index. Förskolenämnden kommer att debiteras 
en årlig schablonkostnad motsvarande 2 884 440 kronor + index enligt Borås 
Stads budget, enligt nuvarande hyresmodell. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 
till 31 mars 2035. 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget 2019-05-08.           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23 
3. Skrivelse Förskolenämnden 2019-05-08   
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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 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 
Uppegårdsgatan 2-8 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av förskolelokal i 
Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under perioden 1 april 
2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 kronor.       

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Andreas Exners (SD) yrkade, se bilaga.       

Ärendet i sin helhet 
Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors har tidigare hyrts av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden sa upp lokalerna i och med att 
verksamheten avvecklades till oktober 2018. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutade 2018-11-20 att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förskolan kommer bestå av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 avdelning är 
avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård kommer att 
samutnyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planeras vara 
i drift i april 2020. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 2 650 000 kronor + index. Förskolenämnden kommer att debiteras 
en årlig schablonkostnad motsvarande 2 884 440 kronor + index enligt Borås 
Stads budget, enligt nuvarande hyresmodell. Föreslagen avtalstid är 1 april 2020 
till 31 mars 2035. 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget 2019-05-08.           

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23 
3. Skrivelse Förskolenämnden 2019-05-08   

Nr 70
Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors,  
Uppegårdsgatan 2-8

2019-06-03 Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutet expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   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 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 
Uppegårdsgatan 2-8 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Avslå Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av 
förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under 
perioden 1 april 2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 
kronor.            

 

Ärendet i sin helhet 
Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors har tidigare hyrts av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden sa upp lokalerna i och med att 
verksamheten avvecklades till oktober 2018. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutade 2018-11-20 att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förslaget innebär att förskolan består av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 
avdelning är avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård skulle 
samutnyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planerades 
vara i drift i april 2020. 

Den befintliga förskolan och den nya föreslagna förskolan innebär att totalt 280 
platser för barn bereds i området. Kommunstyrelsen bedömer att den 
föreslagna kapaciteten är orimlig och kan närmast beskrivas som en 
barnomsorg av industriell karaktär. Till följd av förslaget anser 
Kommunstyrelsen att ärendet ska avslås och att andra alternativ ska undersökas 
för att Borås Stad ska kunna erbjuda småskaliga förskolor. 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget 2019-05-08.           
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00455 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, 
Uppegårdsgatan 2-8 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Avslå Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av 
förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 för Förskolenämnden under 
perioden 1 april 2020 till 31 mars 2035 med en årlig hyresnivå på 2 650 000 
kronor.            

 

Ärendet i sin helhet 
Lokalen Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors har tidigare hyrts av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för verksamheten ensamkommande flyktingbarn. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden sa upp lokalerna i och med att 
verksamheten avvecklades till oktober 2018. Lokalförsörjningsnämnden 
beslutade 2018-11-20 att lokalerna skulle övertas av Förskolenämnden. 

Förslaget innebär att förskolan består av 7 avdelningar (160 barn) varav 1 
avdelning är avsedd för öppen förskola. Tillagningskök och utegård skulle 
samutnyttjas med den befintliga förskolan i byggnaden. Förskolan planerades 
vara i drift i april 2020. 

Den befintliga förskolan och den nya föreslagna förskolan innebär att totalt 280 
platser för barn bereds i området. Kommunstyrelsen bedömer att den 
föreslagna kapaciteten är orimlig och kan närmast beskrivas som en 
barnomsorg av industriell karaktär. Till följd av förslaget anser 
Kommunstyrelsen att ärendet ska avslås och att andra alternativ ska undersökas 
för att Borås Stad ska kunna erbjuda småskaliga förskolor. 

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget 2019-05-08.           
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23 
3. Skrivelse Förskolenämnden 2019-05-08   

Beslutet expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00378 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus 
och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Skidlöparklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, 
dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande 
klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, 
maskinrum samt vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga 
finansieringsplan infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen 
skriftligen redovisat arbetet senast två år efter beslutet.  

Borås Skidlöparklubb beviljas kommunal borgen för externt lån kopplat till 
investeringen på maximalt 12 700 tkr.      

 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan 
infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat 
arbetet senast två år efter beslutet. I ett kompletterande ärende föreslår Fritids- 
och folkhälsonämnden att Kommunfullmäktige även beviljar föreningen  
borgen för det planerade externa lån som är en förutsättning för 
genomförandet av investeringen. Lånet som är preliminärt beviljat under de 
förutsättningarna uppgår till 12 700 tkr.       

 

Nämnden beskriver att Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt 
kraftigt de senaste åren, från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. 
De har ca 180 barn i regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och 
målmedvetet med jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt 
för flickor och pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen 
gratis ut utrustning till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1523

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-03 
2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-04-23 
3. Skrivelse Förskolenämnden 2019-05-08   

Beslutet expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

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

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00378 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus 
och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Skidlöparklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, 
dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande 
klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, 
maskinrum samt vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga 
finansieringsplan infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen 
skriftligen redovisat arbetet senast två år efter beslutet.  

Borås Skidlöparklubb beviljas kommunal borgen för externt lån kopplat till 
investeringen på maximalt 12 700 tkr.      

 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan 
infrias. Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat 
arbetet senast två år efter beslutet. I ett kompletterande ärende föreslår Fritids- 
och folkhälsonämnden att Kommunfullmäktige även beviljar föreningen  
borgen för det planerade externa lån som är en förutsättning för 
genomförandet av investeringen. Lånet som är preliminärt beviljat under de 
förutsättningarna uppgår till 12 700 tkr.       

 

Nämnden beskriver att Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt 
kraftigt de senaste åren, från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. 
De har ca 180 barn i regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och 
målmedvetet med jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt 
för flickor och pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen 
gratis ut utrustning till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning.  

Nr 71
Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus 
och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb

2019-06-03 Dnr KS 2019-00378 3.6.7.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad.  

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler är undermåliga 
och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en gång i 
tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att  

ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. 

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig.  

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar. 

Kommunstyrelsen är positiv till satsningen på Borås skidstadion. Satsningen har 
bäring både kortsiktigt som en nödvändig upprustning inför SM-veckan 2021 
men inte minst långsiktigt för att ytterligare stärka kommunen som en attraktiv 
besöksanledning även för vintersport. 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  
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Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 
normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 
Anläggningslånet till Borås skidlöparklubb faller väl in i detta koncept.  

   

 
 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens förslag   
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 
normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 
Anläggningslånet till Borås skidlöparklubb faller väl in i detta koncept.  

   

 
 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritid- och folkhälsonämndens förslag   
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum - 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 § 50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 
 
Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 
Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1527

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 87 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum - 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 § 50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 
 
Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 
Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  
 
Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  
 
Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 
 
Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.          
 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum – 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 §50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40% av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 

Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
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Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum – 
komplettering av tidigare beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 
föreningen en borgen för investeringen av en ny stadionbyggnad med 
klubblokal, servicehus och tillhörande omklädningsrum.          

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Fritids- och folkhälsonämnden godkände föreningens ansökan om ett 
anläggningslån 2019-04-02 §50 (dnr FOFN 2019-00038). Nämnden föreslog då 
Kommunfullmäktige att besluta att ge Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån 
på 40% av totalkostnaderna, dock max 9 600 tkr för anläggande av en ny 
stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, kontor, värmestuga, 
café, personallokaler, maskinrum samt vallabod. I beslutet kom dock inte 
föreningens önskan om ett borgensåtagande med. 

Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
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gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

             

 

                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. 

Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.         

Ärendet i sin helhet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
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det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum                         

Samverkan 
Borås skidlöparklubb har samverkat med Fritids- och folkhälsoförvaltningen i 
ärendet och också haft en dialog med IK Ymer. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Borås Skidlöparklubb 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Borås Skidlöparklubb 
 

Ansökan om Anläggningslån   2019-03-17 
 
 
 
 
 
Allmänt 
 
Borås skidlöparklubb stödjer och utvecklar folkhälsan genom en god motions- och skidkultur för alla. 
Vi bedriver träning och tävling för barn, ungdom och vuxen på motions- och elitnivå. 
 
Klubben har 532 medlemmar och bildades 2005, föreningsnummer är 39146-34 och 
organisationsnummer är 802429-2420. Klubbens ordförande är Håkan Axelsson. 
 
Klubben är medlem i svenska skidförbundet, parasportförbundet samt skidskytteförbundet. 
 
Vår ”tanke” är att ju fler som utövar längdskidåkning så länge som möjligt så kommer det ge både 
bredd och elit. Vi arbetar för att ge förutsättningar för både motion och elit, för barn, ungdomar och 
vuxna. 
 
Klubbens värdegrund är: 
Glädje 
Motivation 
Trygghet 
Gemenskap 
Sparsamhet 
 
För att kunna bedriva vår verksamhet är vi helt beroende av snö så vårt ledord är: 
Alltid snö- tillgängligt för alla. 
 
 
Inom klubben är jämställdhet och tillgänglighet en självklarhet. Alla träningarna sker gemensamt 
killar och tjejer med samma förutsättningar, av de aktiva ungdomarna 0-16 år är det 93 killar och 88 
tjejer samt bland ledarna är det 30 manliga och 10 kvinnliga ledare. Styrelsen består 3 kvinnor och 5 
män. 
 
För att göra skidåkningen tillgänglig för alla har vi skiduthyrning som är gratis för alla barn och vi har 
gott om ledare så även de som har behov av extra hjälp får den hjälp de behöver. 
 
Klubben har en sitski för rörelsehindrade för utlåning. 
 
Borås SK´s verksamhet består i huvudsak av skidträning som bedrivs av dels försäsongsträning från 
augusti fram till december och därefter av skidträning på snö under december till mars. 
 
Under träningsperioden anordnas barmarksläger där hela familjerna kan vara med och träna samt ett 
skidläger i början på säsongen. 
 
För att få ekonomi så prioriterar klubben att anordna egna aktiviteter som dels ger inkomster, men 
även gör klubbmedlemmarna mer ”sammansvetsade” då får vi dels inkomster, men minst lika viktigt 
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är att klubben blir mer homogen och vi får fler som kan hjälpa till. Hela klubbens verksamhet bygger 
på ideellt arbete, i allt från att tillverka snö, servera fika, anordna träningar och tävlingar mm. 
 
Utöver träningsgrupperna, som består av följande grupper 9-10 år, 11-12 år, 13-16 år  inkl juniorer så 
anordnar klubben skidskola under perioden det finns snö, skidskolan är för barn mellan 5-10 år och  
varje år har vi ca 80 barn i skidskolan. 
 
För att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om skidåkning och umgås har vi en motionsgrupp som 
tränar samtidigt som barnen. 
 
Skidskolan skulle kunna ha ännu fler deltagare men tillgången på snö är begränsande, då klubben valt 
att prioritera att alla grupper skall träna vid samma tidpunkt, dels för att förenkla för föräldrar med 
att skjutsa till träningar, men även för att de större barnen skall vara bra förebilder för de mindre. 
 
Utöver skidskola tar klubben emot skolklasser från idrottsskolan, ledare för idrottsskolan är juniorer 
från klubben. Genom att ge juniorerna möjlighet att utbilda sig inom skidförbundets tränarutbildning 
och att låta dem ansvara för träningar har vi möjlighet att behålla dem längre inom klubben  samt att 
de själva får möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och tränarkunskaper. 
 
De aktiviteter klubben anordnar är i huvudsak tävlingar, både ungdomstävlingar och seniortävlingar. 
För att skapa vår ungdomstävling har alla ungdomar varit med och format tävlingen och några varit 
med i styrgruppen. 
 
Klubben har många medlemmar som deltar på ungdomstävlingar, vid flera tävlingar har vi ca 50 
startande av ca 200 totalt.  
 
Då tillgången till snö är avgörande för vår verksamhet är en stor del av klubbens verksamhet att 
ordna snö och spår på Borås skidstadion, klubben har ett skötselavtal med FoF att sköta skidstadion 
på uppdrag av Borås Stad. 
 
För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och att utveckla skidåkningen så finns det ett stort 
behov av nya lokaler i anslutning till skidstadion. Behovet av nya lokaler är dels för att ge en bättre 
service för gästande skidåkare vilket gynnar skidåkningen som helhet och för klubben för att vi skall 
kunna ge möjlighet för barnen att duscha och byta om i anslutning till träningen och även att vi  kan 
samla dem i anslutning till träningarna i en samlingslokal. Vi tror detta är viktigt för att behålla den 
goda laganda och kamratskap som finns i klubben, men som inte är självklar när klubben växer. 
 
Det viktiga för klubben är att få så många som möjligt att fortsätta med längdskidåkning så länge som 
möjligt, vilket även är skidförbundets mål, och då tror vi att skapa möjlighet till kamratskap i 
anslutning till träningarna är helt avgörande. Enligt riksidrottsförbundet sjunker åldern då antalet 
aktiva barn är som störst ,  de senaste åren har åldern sjunkit från  15 till 11 år.  
 
Ny stadionbyggnad. 
 
För att klubben skall nå de mål klubben har att ge bra förutsättningar för skidåkning, dels för egna 
medlemmar men även för övriga som är intresserade av skidåkning eller vill testa för första gången, 
krävs nya lokaler. 
 
De första planerna togs fram för ca 2 år sedan då vi började med ett programarbete för att ta fram  
vilket lokalbehov som finns. Detta resulterade i en enkel programhandling som diskuterades inom 
klubben, programhandlingsarbetet resulterade i en skiss på en tänkbar byggnad.  
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behov av nya lokaler i anslutning till skidstadion. Behovet av nya lokaler är dels för att ge en bättre 
service för gästande skidåkare vilket gynnar skidåkningen som helhet och för klubben för att vi skall 
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Programskisserna diskuterades vidare inom dels styrelse men även under klubbens visionshelg. 
 
Programskisserna förändrades inte utan låg fast. Parallellt med detta påbörjades ett samarbete med 
IK Ymer om att ev. samlokalisera vissa verksamheter och ett flertal olika alternativ diskuterades i en 
styrgrupp bestående av medlemmar från IK Ymer och Borås SK. 
 
Efter ett flertal skisser och möten kom vi gemensamt fram till att den bästa lösningen för området 
och de verksamheter som bedrivs på Ymerområdet är att ha två separata byggnader men att 
samverka inom utvecklingen av Ymerområdet. 
 
Till hjälp att utforma programhandling och det första förslaget har vi haft Arkitekt Magnus Thureborn 
med lång erfarenhet av liknande uppdrag. För arbetet har Joakim Österlund ansvarat som också har 
erfarenhet från projektutveckling. 
 
Då det inte finns ett fungerande vatten och avlopp i området kommer Borås stad att dra fram 
kommunalt vatten och avlopp under 2019 vilket är en förutsättning för att det skall vara möjligt att 
anlägga en ny byggnad 
 
Den nya byggnaden består av dels pesonallokaler och garage / verkstad för utrustning för 
snötillevrkning och spårarbete, omklädningsrum, entré och allmän yta för besökare, vallabod, 
samlingslokal / serveringsmöjlighet, klubblokal samt värmestuga. 
 
I projektet ingår även en målbyggnad som används dels vid tävlingar för tidtagning, speaker och 
tävlingsledning, men i vanliga fall används den för undervisning, förråd och möjlighet till att visa 
filmning av ungdomar mm. 
 
 

 
Programskiss situationsplan 
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Programskiss Stadionbyggnad 
 
 
 

 
Planlösning stadionbyggnad, Bygglovshandling 
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Programskiss Stadionbyggnad 
 
 
 

 
Planlösning stadionbyggnad, Bygglovshandling 
 
 

 
Illustration stadionbyggnad från stadion 

 
Illustration stadionbyggnad från entré / parkering 
 
 
Organisation 
 
 
Borås skidlöparklubb med ett helägt fastighetsbolag ( Borås skidarena AB som ändras till 
fastighetsbolag ) kommer att vara byggherre för nybyggnaden och det kommer upprättas hyresavtal 
med FoF då den nya byggnaden i huvudsak kommer vara en kommunal anläggning, men där bland 
annat skidklubbar kommer hyra lokaler. 
 
Projekttidplan 
 
För att kunna bedriva skidåkning på skidstadion måste byggprojektet ske under perioden då det inte 
är snö, vilket betyder att tillgänglig byggtid är April till november. 
 
Då Borås stad skall arrangera vinterveckan med Skid-SM på Borås skidstadion behöver byggnaden 
vara färdigställd i tid så att verksamheten i och kring byggnaden är inkörd innan skid-SM, Detta 
innebär att byggstart måste ske sommaren 2019 för att det skall vara genomförbart att vara klart till 
slutet av november 2019. Bygglov förväntas vara klart under mars-April och erforderlig 
detaljprojektering och finansiering färdigställs under april-maj. 
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Finansiering 
 
Vi har med hjälp av entreprenörer tagit fram en kalkyl på den byggnad som planeras byggas och 
projektkostnaden inklusive byggherrekostnad beräknas till 24 Mkr inkl. moms. 
 
Byggnaden kommer byggas på arrenderad mark. 
 
Budgeterade kostnader inkl 25 % mervärdesskatt: 
 
Byggherrekostnader        500 000 kr 
Byggentreprenad stadionbyggnad + målbyggnad (TE) 20 000 000 kr  
Bergvärmeanläggning     1 000 000 kr 
Fast inredning         500 000 kr 
Markarbeten i anslutning till byggnad       700 000 kr 
Rivning bef byggnader        300 000 kr 
Reserv / oförutsett     1 000 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
Finansiering sker genom: 
 
40 % Anläggningslån     9 600 000 kr 
7 % eget arbete och bidrag / sponsring    1 700 000 kr  
53 % Banklån med kommunal borgen ( klart ) 12 700 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
 
 
2019-03-17 
 
 
 
Håkan Axelsson, Orf. Borås SK  Joakim Österlund, Borås SK 
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§ 50 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. 
 
Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
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Finansiering 
 
Vi har med hjälp av entreprenörer tagit fram en kalkyl på den byggnad som planeras byggas och 
projektkostnaden inklusive byggherrekostnad beräknas till 24 Mkr inkl. moms. 
 
Byggnaden kommer byggas på arrenderad mark. 
 
Budgeterade kostnader inkl 25 % mervärdesskatt: 
 
Byggherrekostnader        500 000 kr 
Byggentreprenad stadionbyggnad + målbyggnad (TE) 20 000 000 kr  
Bergvärmeanläggning     1 000 000 kr 
Fast inredning         500 000 kr 
Markarbeten i anslutning till byggnad       700 000 kr 
Rivning bef byggnader        300 000 kr 
Reserv / oförutsett     1 000 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
Finansiering sker genom: 
 
40 % Anläggningslån     9 600 000 kr 
7 % eget arbete och bidrag / sponsring    1 700 000 kr  
53 % Banklån med kommunal borgen ( klart ) 12 700 000 kr 
    24 000 000 kr 
 
 
 
2019-03-17 
 
 
 
Håkan Axelsson, Orf. Borås SK  Joakim Österlund, Borås SK 
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2019-04-02 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr FOFN 2019-00038 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån 
för bygge av servicehus och omklädningsrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 9 600 tkr för anläggande av en ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, 
omklädningsrum, kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt 
vallabod. 
 
Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås skidlöparklubb är en aktiv förening som har växt kraftigt de senaste åren, 
från 380 medlemmar 2016 till 532 medlemmar 2018. De har ca 180 barn i 
regelbunden träning. Föreningen arbetar aktivt och målmedvetet med 
jämställdhet och inkludering. Träningarna sker gemensamt för flickor och 
pojkar. För att göra skidåkningen tillgänglig lånar föreningen gratis ut utrustning 
till alla barn, likaså finns en sitski att låna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Intresset för skidåkning har växt lavinartat de senaste åren, antalet besökare till 
de preparerade skidspåren på skidstadion (Borås skidlöparklubb), Hestra 
(Hestra IF) och Knektås (Borås GIF) har ökat markant. Gemensamt för dessa 
tre anläggningar är att de har en konstsnöanläggning. När tillgången på 
natursnö ökar så är det fler föreningar som anlägger skidspår i kommunen. 

Anläggningen på skidstadion är kommunalägd, men drivs av Borås 
skidlöparklubb via ett föreningsavtal, de två andra anläggningarna är 
föreningsägda, med ett visst föreningsstöd från Borås Stad. 

Lokalerna på Borås skidstadion, omklädning och klubblokaler, är under all 
kritik och består av gamla uttjänta byggbaracker som Borås skidlöparklubb en 
gång i tiden flyttade till stadion. De lockar inte till en social gemenskap eller till 
samlingar före och efter träningen/motionen. Genom att ta bort de gamla 
barackerna och bygga nya ändamålsenliga lokaler kommer anläggningen att få 
det lyft som den så väl är värd. I lokalerna kommer Borås skidlöparklubb och 
Äspereds IF (skidsektionen) att husera.  

Lokalerna kommer att vara tillgängliga för alla de besökare som vill motionera 
och träna på skidstadion, såväl sommar- som vintertid. Lokalerna kommer att 
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Sammanträdesdatum 
2019-04-02 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

ägas och skötas av Borås skidlöparklubb. Ett arrendeavtal tecknas med Mark 
och exploatering för själva fastigheten. Ett annat avtal kommer att tecknas med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen som säkerställer allmänhetens tillträde till 
lokalerna. Avtalet kommer att vara i paritet med de övriga avtal Borås Stad 
tecknar med föreningar i föreningsägda idrottsanläggningar. Det som avviker på 
skidstadion är att vi har en extern intäkt, då vi tar en avgift för att åka på 
konstsnöanläggningen, för de som är äldre än 16 år. På de tre 
konstsnöanläggningarna finns ett gemensamt kombikort där intäkten fördelas 
mellan de tre aktörerna.  

Förberedelserna för SM-veckan vinter 2021 pågår. Skidstadion kommer att vara 
navet i tävlingarna och de huvudsakliga TV-sändningarna kommer att utgå från 
skidstadion. Det är viktigt att vi får till ändamålsenliga lokaler som matchar 
anläggningens övriga serviceutbud. Fritids- och folkhälsonämnden har i årets 
investeringsbudget medel för att investera i kommunalt vatten och avlopp till 
anläggningen, där både Borås skidlöparklubb och IK Ymer har möjlighet att 
ansluta sig. 

Att Borås skidlöparklubb tar initiativ till ett nytt servicehus med tillhörande 
omklädningsrum innebär att Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, inte 
behöver planera för en motsvarande anläggning i nämndens lokalresursplan. 
Initiativet går också i linje med hur föreningslivet och staden kan samverka 
kring en utveckling av befintliga idrottsanläggningar.               

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum           

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-04-08.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-04-09. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

            

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 
Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att Direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna har föreslagit att 
ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsåret 2018.  
 
Resultatet för 2018 redovisas till 816 tkr jämfört med 1 952 tkr för 2017. Det 
egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 10 543 tkr, balansomslutningen till 79 
190 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2018 var 15 800 tkr. 
           

  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2019-04-15 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

            

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 
Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att Direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna har föreslagit att 
ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsåret 2018.  
 
Resultatet för 2018 redovisas till 816 tkr jämfört med 1 952 tkr för 2017. Det 
egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 10 543 tkr, balansomslutningen till 79 
190 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2018 var 15 800 tkr. 
           

  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2019-04-15 
   

Nr 72
Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund

2019-05-20 Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 
Kommunstyrelsens andre vice ordf 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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                                                                      Sammanträdesdag 2019-02-22 
   
 
 

§ 23 Årsredovisning 2018 
Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 
tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr 
vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade 
resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat 
förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 
2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.  
 
 
Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna 
överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i 
sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse 
mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets 
verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade 
kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade 
ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. 
Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader 
beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan 
prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 
till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. 
Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad 
styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med 
delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak 
kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre 
personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden 
september till december.  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har 
bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets 
utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och 
Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten 
även uppnå minst ett nollresultat.  
  
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 
sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som 
inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är 
uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har 
förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya 
verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet 
samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  
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Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade 
bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och 
att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.   

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt 
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   
 

 
Justerat av  
 
Malin Carlsson Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 5 mars 2019 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1545

     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2019-02-22 
   

 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade 
bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och 
att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.   

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt 
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   
 

 
Justerat av  
 
Malin Carlsson Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 5 mars 2019 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  

20
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Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsredogörelse

Sjuhärads 
kommunalförbund 

år 2018
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Revisionsberättelse för Sjuhärads 
kommunalförbund år 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads 
Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av 
sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads 
kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att 
det övergripande strategiska målet uppnåtts under året.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling 
med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter. 

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen 
genomför en egen riskanalys.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 kan fastställas.

Borås 2019-04-09

Till Kommunfullmäktige i:
samtliga medlemskommuner 

i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna, Sjuhärads 
kommunalförbund

Ingrid Isaksson Roger Fogelström 

Weine ErikssonUlf Tranefors-Gustafsson

Boris Preijde

Bilagor:
Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2018 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018, Sjuhärads kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund 2018
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar, specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i 
förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen 
kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB 
och redovisas i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 816 tkr jämfört med budget vilket är 1 136 tkr lägre 
överskott än 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet jämfört med 2017 är den 
indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet.

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett underskott på 49 tkr jämfört med budget. Resultatet belastas med ökade 

kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Navet
• Redovisar ett överskott på 419 tkr vilket är i nivå med 2017. I huvudsak kan överskottet 

förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader 
samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Redovisar ett överskott på 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med 

från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än 
budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör 
för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell

Medfinansiering av E20.
• Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden 

av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till 
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex. Tidigare 
uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 
300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva 
merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 
700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska 
resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Kostnadsökningen 
har hanterats inom ramen för tillväxtmedel men förbundet centralt har även belastats med 
ökade kostnader om drygt 600 tkr.
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Sjuhärads kommunalförbund 2018
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar, specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i 
förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen 
kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB 
och redovisas i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 816 tkr jämfört med budget vilket är 1 136 tkr lägre 
överskott än 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet jämfört med 2017 är den 
indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet.

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett underskott på 49 tkr jämfört med budget. Resultatet belastas med ökade 

kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Navet
• Redovisar ett överskott på 419 tkr vilket är i nivå med 2017. I huvudsak kan överskottet 

förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader 
samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Redovisar ett överskott på 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med 

från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än 
budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör 
för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell

Medfinansiering av E20.
• Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden 

av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till 
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex. Tidigare 
uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 
300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva 
merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 
700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska 
resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Kostnadsökningen 
har hanterats inom ramen för tillväxtmedel men förbundet centralt har även belastats med 
ökade kostnader om drygt 600 tkr.
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Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundet har ett övergripande strategiskt 
mål som styr verksamheten:

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande

De strategiska målet bryts ned i effektmål eller resultatmål för respektive verksamhetsområde. 

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. Beredningsgrupper och verksamhetsdelar redovisar måluppfyllelse var för sig.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Förbundet bedömer i årsredovisningen måluppfyllelsen i förhållande till det strategiska målet.

0   0   1   0 – av 1 strategiska mål

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts 
skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten 
redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. 
Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att 
Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)
För året har direktionen satt fyra effektmål för området:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. 
Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas 
ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av 
ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   1   3   0 – av 4 effektmål
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Det mål som inte uppnåtts är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 
2018 och slutredovisas under 2019. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Förbundets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
10 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment dels i förhållande till effektmålen men även under rubriken ”övriga verksamheter regional 
utveckling” i årsredovisningen.

Välfärd och kompetens 
För året har direktionen satt fem effektmål för området:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Integration  
En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

1   1   3   0 – av 5 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

• Skolavhoppen ska minska  
Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever 
kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland 
de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete 
påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst 
i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses av förbundet som delvis uppfyllt.

• Integration  
Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som 
länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till 
kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan 
kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras enligt förbundet.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
14 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment i förhållande till effektmålen.
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Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundet har ett övergripande strategiskt 
mål som styr verksamheten:

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande

De strategiska målet bryts ned i effektmål eller resultatmål för respektive verksamhetsområde. 

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. Beredningsgrupper och verksamhetsdelar redovisar måluppfyllelse var för sig.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Förbundet bedömer i årsredovisningen måluppfyllelsen i förhållande till det strategiska målet.

0   0   1   0 – av 1 strategiska mål

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts 
skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten 
redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. 
Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att 
Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)
För året har direktionen satt fyra effektmål för området:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. 
Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas 
ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av 
ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   1   3   0 – av 4 effektmål
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Det mål som inte uppnåtts är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 
2018 och slutredovisas under 2019. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Förbundets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
10 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment dels i förhållande till effektmålen men även under rubriken ”övriga verksamheter regional 
utveckling” i årsredovisningen.

Välfärd och kompetens 
För året har direktionen satt fem effektmål för området:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Integration  
En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

1   1   3   0 – av 5 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

• Skolavhoppen ska minska  
Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever 
kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland 
de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete 
påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst 
i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses av förbundet som delvis uppfyllt.

• Integration  
Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som 
länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till 
kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan 
kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras enligt förbundet.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
14 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment i förhållande till effektmålen.



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1550

6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Medarbetarcentrum
Det strategiska målet ska nås genom fyra effektmål som är:

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten 
hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Navet Science Center
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Navet Science Center redovisar inte 
vad de gjort för att nå det övergripande strategiska målet. Däremot har de satt upp 13 resultatmål. 
Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

1   0   11   1 – av 13 resultatmål

Det resultatmål som inte har uppnåtts är:

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
På grund av den varma sommaren var det färre besökare än tidigare år.  
Utfallet blev 19 356.

Det resultatmål som inte rapporteras är:

• Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik 
Uppdraget avslutades under 2017

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Budget och verksamhetsplan 2018 för Sjuhärads kommunalförbund fastställs att Närvårdskontorets 
mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunalförbundets årsredovisning 2018 bifogas årsredovisning 
2018 för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. I närvårdssamverkans årsredovisning redogör man för 
måluppfyllelsen i förhållande till 13 olika mål för året. Det framgår även att man gjort en granskning 
av målen 2018 i syfte att stärka målen inför 2019. I Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs plan och 
budget för 2019 ska innehålla ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp i syfte 
att mäta kvalitéten i bland annat vårdövergångarna. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig det strategiska målet och uppnå effektmålen. Majoriteten av målen är inte 
specifika, mätbara eller tidsbundna. Förbundet genomför en skattning i förhållande till uppställda 
effektmål/resultatmål huruvida målet har uppnåtts under året eller inte. I årsredovisningen redogör 
förbundet även för en bedömning om det övergripande strategiska målet har uppnåtts.  
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap § 1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god 
ekonomisk hushållning. Kommunal redovisningslag 4 kap. § 5 fastställer att Kommunalförbundets 
förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § 
Kommunallagen har uppnåtts och följts. God ekonomisk hushållning innefattar enligt Kommunallagen 
såväl finansiella mål som mål och riktlinjer för verksamheten. Under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning” redogörs för bedömning av nivå gällande förbundets egna kapital samt nivån på det 
egna kapitalet vid 2018 års utgång. 

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten. Utöver de 
fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans 
med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan 
och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan. 

Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga 
målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat nedanstående område.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisorerna genomförde under 2017 en fördjupad granskning av projektstyrningen i Sjuhärads 
kommunalförbund. I granskningen konstaterades att inget av de prioriterade målområdena var nedbrutna 
på Sjuhäradsnivå och därmed inte mätbara. Förhållandena bedömdes försvåra förbundets möjlighet 
att ställa krav på projektansökningars målbilder. Revisorernas bedömning var att projektstyrningen 
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte var helt ändamålsenlig. Direktionen behövde 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes under 2018 
ett arbete inom förbundet för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den 
framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten 
samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas 
för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen 
inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020. 

Fördjupad granskning
Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 8 december 2017 och omfattar tre kontrollmoment, 
riskanalysen 16 identifierade risker. Utöver planen för intern kontroll har förbundet också tagit 
fram en lista med nio övriga kontrollpunkter. Samtliga kontrollmoment i planen för intern kontroll 
är avrapporterade till direktionen den 22 februari 2019. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men 
godkänt förvaltningens riskanalys. I beslutet för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet 
arbetar med intern kontroll.
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Medarbetarcentrum
Det strategiska målet ska nås genom fyra effektmål som är:

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten 
hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Navet Science Center
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Navet Science Center redovisar inte 
vad de gjort för att nå det övergripande strategiska målet. Däremot har de satt upp 13 resultatmål. 
Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

1   0   11   1 – av 13 resultatmål

Det resultatmål som inte har uppnåtts är:

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
På grund av den varma sommaren var det färre besökare än tidigare år.  
Utfallet blev 19 356.

Det resultatmål som inte rapporteras är:

• Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik 
Uppdraget avslutades under 2017

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Budget och verksamhetsplan 2018 för Sjuhärads kommunalförbund fastställs att Närvårdskontorets 
mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunalförbundets årsredovisning 2018 bifogas årsredovisning 
2018 för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. I närvårdssamverkans årsredovisning redogör man för 
måluppfyllelsen i förhållande till 13 olika mål för året. Det framgår även att man gjort en granskning 
av målen 2018 i syfte att stärka målen inför 2019. I Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs plan och 
budget för 2019 ska innehålla ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp i syfte 
att mäta kvalitéten i bland annat vårdövergångarna. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig det strategiska målet och uppnå effektmålen. Majoriteten av målen är inte 
specifika, mätbara eller tidsbundna. Förbundet genomför en skattning i förhållande till uppställda 
effektmål/resultatmål huruvida målet har uppnåtts under året eller inte. I årsredovisningen redogör 
förbundet även för en bedömning om det övergripande strategiska målet har uppnåtts.  
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap § 1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god 
ekonomisk hushållning. Kommunal redovisningslag 4 kap. § 5 fastställer att Kommunalförbundets 
förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § 
Kommunallagen har uppnåtts och följts. God ekonomisk hushållning innefattar enligt Kommunallagen 
såväl finansiella mål som mål och riktlinjer för verksamheten. Under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning” redogörs för bedömning av nivå gällande förbundets egna kapital samt nivån på det 
egna kapitalet vid 2018 års utgång. 

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten. Utöver de 
fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans 
med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan 
och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan. 

Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga 
målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat nedanstående område.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisorerna genomförde under 2017 en fördjupad granskning av projektstyrningen i Sjuhärads 
kommunalförbund. I granskningen konstaterades att inget av de prioriterade målområdena var nedbrutna 
på Sjuhäradsnivå och därmed inte mätbara. Förhållandena bedömdes försvåra förbundets möjlighet 
att ställa krav på projektansökningars målbilder. Revisorernas bedömning var att projektstyrningen 
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte var helt ändamålsenlig. Direktionen behövde 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes under 2018 
ett arbete inom förbundet för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den 
framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten 
samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas 
för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen 
inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020. 

Fördjupad granskning
Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 8 december 2017 och omfattar tre kontrollmoment, 
riskanalysen 16 identifierade risker. Utöver planen för intern kontroll har förbundet också tagit 
fram en lista med nio övriga kontrollpunkter. Samtliga kontrollmoment i planen för intern kontroll 
är avrapporterade till direktionen den 22 februari 2019. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men 
godkänt förvaltningens riskanalys. I beslutet för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet 
arbetar med intern kontroll.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2018. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet. 

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda aktiviteter/
uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man 
inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört aktiviteter.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål. För att nå det strategiska målet 
har förbundet beslutat om sammantaget 13 effektmål, 13 resultatmål och 24 viktiga aktiviteter/
delmoment för 2018. Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen 
en bedömning av om man nått uppsatta effektmål/resultatmål och om förbundet har uppnått det 
övergripande strategiska målet under året. Vidare görs inom ramen för måluppföljningen i huvudsak 
en uppföljning av årets viktiga aktiviteter.

Revisionen konstaterar att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 
effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under 
året. Revisonen har tidigare år poängterat vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som 
blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. Revisionen bedömer att majoriteten 
av målen som avser 2018 även fortsatt inte är specifika, mätbara eller tidsbundna vilket medför 
att måluppfyllelsen är svår att verifiera med revisionell säkerhet. Revisionen ser dock positivt på 
att förbundet genomför en egen skattning av måluppfyllelsen inom ramen för årsredovisningen. 
Direktionen har under verksamhetsåret tagit fram en ny modell för att tydliggöra mätbara mål och 
rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet. Den nya modellen kommer användas 
fr.o.m. 2019. Revisionen kan konstatera att förbundet påbörjat en positiv utveckling av uppföljningen 
av måluppfyllelsen under 2018.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 816 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen har antagit internkontrollplanen men deltog inte i framtagandet av riskanalysen. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen. 

Revisionens sammantagna bedömning är att förbundet fortfarande har brister i måluppföljning och 
målformulering. Mot bakgrund av de förbättringar som genomförts under 2018 och att förbundet 
genomfört en egen skattning av måluppfyllelsen för året bedömer dock revisorerna att verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisonen vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister 
inom området bör fortsätta även under 2019. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men 
kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2018. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
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uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man 
inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört aktiviteter.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål. För att nå det strategiska målet 
har förbundet beslutat om sammantaget 13 effektmål, 13 resultatmål och 24 viktiga aktiviteter/
delmoment för 2018. Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen 
en bedömning av om man nått uppsatta effektmål/resultatmål och om förbundet har uppnått det 
övergripande strategiska målet under året. Vidare görs inom ramen för måluppföljningen i huvudsak 
en uppföljning av årets viktiga aktiviteter.

Revisionen konstaterar att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 
effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under 
året. Revisonen har tidigare år poängterat vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som 
blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. Revisionen bedömer att majoriteten 
av målen som avser 2018 även fortsatt inte är specifika, mätbara eller tidsbundna vilket medför 
att måluppfyllelsen är svår att verifiera med revisionell säkerhet. Revisionen ser dock positivt på 
att förbundet genomför en egen skattning av måluppfyllelsen inom ramen för årsredovisningen. 
Direktionen har under verksamhetsåret tagit fram en ny modell för att tydliggöra mätbara mål och 
rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet. Den nya modellen kommer användas 
fr.o.m. 2019. Revisionen kan konstatera att förbundet påbörjat en positiv utveckling av uppföljningen 
av måluppfyllelsen under 2018.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 816 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen har antagit internkontrollplanen men deltog inte i framtagandet av riskanalysen. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen. 

Revisionens sammantagna bedömning är att förbundet fortfarande har brister i måluppföljning och 
målformulering. Mot bakgrund av de förbättringar som genomförts under 2018 och att förbundet 
genomfört en egen skattning av måluppfyllelsen för året bedömer dock revisorerna att verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisonen vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister 
inom området bör fortsätta även under 2019. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men 
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Webbplats boras.se/stadsrevisionen

  2019-04-15 
 
 
    Medlemskommunerna Boråsregionen,  
    Sjuhärads kommunalförbund  
 
 

Årsredovisning 2018 samt revisionsberättelse  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 
2019-06-28 på  
 
info@borasregionen.se  
 
alternativt  
Linda Bergholtz 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag 2019-02-22 
2. Årsredovisning 2018 
3. Revisionsberättelse  
4. Revisionsredogörelse 
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1 Politisk representation  

1.1 Direktion 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft fem 
sammanträden under 2018. 
 
 

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad 
1e vice ordförande tom 180430 Crister Persson (C) Tranemo kommun 
1e vice ordförande from 180501 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande tom 180430 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande from 180501 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 

Ledamot Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad 
Ledamot Johnny Carlsson (C) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun 
Ledamot tom 180430 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 
Ledamot from 180501  Lennart Haglund (C) Tranemo kommun 

Ersättare Christer Johansson (M) Bollebygds kommun 
Ersättare Morgan Hjalmarsson (L) Borås Stad 
Ersättare Malin Carlsson (S) Borås Stad 
Ersättare Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 
Ersättare Lisa Dahlberg (S) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Tony Hansen (S) Tranemo kommun 
Ersättare Roger Wilhelmsson (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Cristina Bernevång (KD)  
Adjungerad Lennart Andreasson (V)  
Adjungerad Tom Andersson (MP)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Anders Leijonhielm (-) Tidigare LPO Svenljunga 
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1.2 Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

   
Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Ulf Tranfors-Gustafsson (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns kommun 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån 
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en 
viss röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett 
delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna 
och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen 
för VästKom. 
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom olika ansvarsområden deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och 
nationell nivå. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Finansiering av verksamheten 
Förbundet bedriver utöver basverksamhet även delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal 
med Västra Götalandsregionen.  
 
Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men 
även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Business Region Borås och 
dataskyddsverksamheten finansieras i särskild ordning av medlemskommunerna. Medarbetarcentrum och 
Navet science center finansieras utöver verksamheternas egna intäkter via medlemsavgifter från deltagande 
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kommuner och förs som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även 
Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till Västkom 

Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på 
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års 
penningvärde plus så kallat anläggningsindex.  
 
Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 
2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid 
delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av 
anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad 
om ca 1 000 tkr för 2018. Merparten av kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel, men 
mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen har även förbundet centralt belastats med ökade kostnader 
om drygt 600 tkr. 
 
Förbundet har under året tagit beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 1 
januari 2019. Enligt beslutet skulle inlösen av pensionsskulden belasta 2018. Inbetalningen kommer dock inte 
att ske förrän under första kvartalet 2019 och därmed påverkas inte balansen och likviditeten 2018.  
 
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att 
kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att 
stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
Boråsregionen. 
 
I februari 2018 beslutade Direktionen att förbundet skulle inrätta en delregional funktion för 
dataskyddsombud. Sommaren 2018 anställdes två dataskyddsombud som har i uppgift att hantera och 
samordna dataskyddsfrågor för sju av åtta medlemskommuner, ett antal kommunala bolag samt Södra 
Älvsborgs Räddningsförbund (SERF) och Samordningsförbundet.  
 
Ytterligare tre verksamheter och projekt startade upp under året; framtagande av Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan samt Besöksnäring. Dessa fanns med i budget 2018 och redovisas under 
måluppfyllnad. 
 
Under 2018 certifierades Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som ett lokalt Vård- och 
omsorgscollege.  
 
Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som 
påverkat Navets verksamhet. Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet 
genomförts och ett nytt hyresavtal tecknats inför 2019. 
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2.3 Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda på förbundet under 2018 var totalt 44,13 åa i jämförelse med 2017 då antalet var 40,07 
årsarbetare, se bilaga 1. Då det skett en förändring i beräkningen av sjukfrånvaro redovisas endast total 
sjukfrånvaro för 2017. 
 

Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

2018 
3,2 % 

2017 
4,8 % 

Varav kvinnor 4,5 %  
Varav män 0,7 %  
Varav över 60 dagar 1,7 %  
Varav kvinnor över 60 dagar 2,6 %  
Varav män över 60 dagar 0  
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3 Resultat 2018 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 
2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av 
E20 som delvis belastat förbundskansliet (se 2.2). 
 
Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett 
resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017. Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket 
kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.  

3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd 
budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med 
tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa 
större skillnader inom förbundets verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 49 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för 
anläggningsindex för utbyggnad av E20.  
 
Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. 
långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre 
personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.  
 
Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
 
Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret 
blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i 
kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för 
perioden september till december.  

3.2 Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   + 816  
Reduceringar och justeringar                                   0   
Balanskravsresultat     + 816 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är 
motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr,  
Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade 
verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
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anläggningsindex för utbyggnad av E20.  
 
Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. 
långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre 
personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.  
 
Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
 
Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret 
blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i 
kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för 
perioden september till december.  

3.2 Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   + 816  
Reduceringar och justeringar                                   0   
Balanskravsresultat     + 816 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är 
motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr,  
Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade 
verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
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Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål 
anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. 
Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter 
som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt 
påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda.   

3.4 Verksamhetens förväntade utveckling 
Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 samt Ny regional kulturstrategi och plan för 
Västra Götaland 2020–2023. Båda dessa styrdokument kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i 
Boråsregionen.  
 
Parallellt med processen att ta fram en ny regional kulturstrategi pågår ett arbete inom Boråsregionen att ta 
fram en ny delregional kulturplan för samma period som ska styra samarbetet mellan medlemskommunerna 
inom kultursamverkan de kommande åren. 
 
Förbundet och kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av 
utgångspunkterna är den analys som VGR gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen delredovisades under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som 
ska genomföras under kommande år. 
 
Arbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter; både på regional och lokal nivå. Under 2019 kommer 
Bollebygd och Borås att certifieras som lokalt Vård- och omsorgscollege.  
 
Under 2019 fortsätter de nya verksamheterna och projekten Dataskyddsombud, Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan och Besöksnäring i full skala. 
 
Perioden 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många 
insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya 
program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov. 

3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  
Saldot på koncernkontot har flyttats från Kassa och bank till Fordringar hos Borås stad. I samband med  
detta har 2017 års siffra justerats på motsvarande sätt. 

3.6 Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i belysning och trådlöst nätverk samt byggt en vägg motsvarande 363 tkr. 

3.7 Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2019 fattades av Direktionen 2018-12-07 som också beslutade att Direktionen ska medverka i 
arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför 2020. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling 
Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda 
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och 
utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, 
kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Framtidsbild Boråsregionen 
Genom gemensam regional planering ge goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten 
av den kommande struktur- och framtidsbild är 
att den ska fungera som vägvisare/kompass för 
att styra medel och resurser till de framtagna 
prioriterade fokusområdena. 
 

Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i 
medlemskommunerna och en arbetsgrupp med 
representanter från varje kommun har arbetet 
aktivt under hösten. Ett utkast till 
nulägesbeskrivning av Boråsregionen är 
framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är 
framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, 
dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet 
med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen delredovisades i december 2018 
och slutredovisas under 2019. 
 
Förbundet har även deltagit i framtagandet av en 
ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, 
vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet 
med den egna framtidsbilden.  
 
Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Bedömningen är att målet är delvis 
uppfyllt. 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur 
förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och 
studier i delregionen. Detta tillsammans med 
arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, 
främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att 
uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra 
plats att bo och leva i. 
 

Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för 
pendlingsresor genom att i första hand föra fram 
medlemskommunernas synpunkter och behov i 
remisshantering. Exempel på remissvar som 
hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt 
västtågsutredningen. Utöver ovanstående har 
förbundet framfört delregionens behov till 
kollektivtrafiknämnden i samband med de 
delregionala kollektivtrafikråden.  
 
Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att 
utreda möjligheten att etablera busslinjer till och 
från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor 
för att underlätta arbetspendling. En inventering 
av resandet från Boråsregionen till 
flygplatsområdet är genomförd och redovisad. 
Arbetet går vidare med framtida resande. 
 
I den regionala planen avseende 
transportinfrastruktur som fastställdes under våren 
2018 har förbundet via sina medlemskommuner 
framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. 
Resultatet av det gemensamma arbetet har 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling 
Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda 
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och 
utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, 
kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Framtidsbild Boråsregionen 
Genom gemensam regional planering ge goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten 
av den kommande struktur- och framtidsbild är 
att den ska fungera som vägvisare/kompass för 
att styra medel och resurser till de framtagna 
prioriterade fokusområdena. 
 

Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i 
medlemskommunerna och en arbetsgrupp med 
representanter från varje kommun har arbetet 
aktivt under hösten. Ett utkast till 
nulägesbeskrivning av Boråsregionen är 
framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är 
framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, 
dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet 
med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen delredovisades i december 2018 
och slutredovisas under 2019. 
 
Förbundet har även deltagit i framtagandet av en 
ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, 
vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet 
med den egna framtidsbilden.  
 
Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Bedömningen är att målet är delvis 
uppfyllt. 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur 
förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och 
studier i delregionen. Detta tillsammans med 
arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, 
främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att 
uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra 
plats att bo och leva i. 
 

Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för 
pendlingsresor genom att i första hand föra fram 
medlemskommunernas synpunkter och behov i 
remisshantering. Exempel på remissvar som 
hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt 
västtågsutredningen. Utöver ovanstående har 
förbundet framfört delregionens behov till 
kollektivtrafiknämnden i samband med de 
delregionala kollektivtrafikråden.  
 
Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att 
utreda möjligheten att etablera busslinjer till och 
från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor 
för att underlätta arbetspendling. En inventering 
av resandet från Boråsregionen till 
flygplatsområdet är genomförd och redovisad. 
Arbetet går vidare med framtida resande. 
 
I den regionala planen avseende 
transportinfrastruktur som fastställdes under våren 
2018 har förbundet via sina medlemskommuner 
framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. 
Resultatet av det gemensamma arbetet har 
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resulterat i att Boråsregionen fått med flera viktiga 
åtgärder för att förbättra den samlade 
infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl 
vägsatsningar som förbättringar på den 
spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade 
brister som återfinns i den regionala planen är 
utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 
samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden 
trafik har Boråsregionen i förhållande till andra 
delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal 
tidsbestämda prioriteringar.   
 
Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i 
stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans 
med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig 
handlingsplan med ett projektinriktat arbetssätt 
och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. 
 
Ett antal beslutade förstudier och projekt är 
påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 
deltagit i Tillväxtverkets lärprojekt om BRP+, ett 
mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och 
livskvalitet. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

eSamhälle och eHälsa 
Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd 
inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela 
resurser och kunskap och därigenom vara väl 
rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. 
Allt i syfte att förbättra service till invånare och 
företag samt effektivisera informations-
hanteringen i den egna verksamheten. 
 

Förbundet har genomfört ett 60-tal aktiviteter, 
framförallt inom området e-tjänster.  
Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts 
och därmed säkerställt en förstärkt kompetens 
kring den nya dataskyddsförordningen. 
  
En särskild två-årig satsning inom området eHälsa 
har påbörjats. Med eHälsa avses 
verksamhetsutveckling genom användning av 
eHälsolösningar och välfärdsteknik. Boråsregionen 
har inrättat en eSamordnartjänst med fokus på 
eHälsa. 
  
Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom 
återkommande nätverksträffar inom eHälsa och 
eSamhälle. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Näringsliv - Business Region Borås, BRB 
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet 
med antagen verksamhetsplan. Samordningen 
med kommunernas näringslivskontor ska 
förstärkas och fördjupas ytterligare under året. 
Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst 
en förfrågan av ett utländskt företag att etablera 
sig eller investera i Boråsregionen. 
 

Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal 
med Business Sweden gällande utländska 
direktinvesteringar. Avtalet innebär att 
Boråsregionen nu är en formell part till Business 
Sweden och därmed ges tillgång till det nationella 
systemet för utländska direktinvesteringar. 
 
Samverkan mellan kommunerna har förstärkts 
inom en rad områden. Presentationsmaterial om 
regionens styrkor och tillgänglig mark har 
utarbetats. Implementering av ny och gemensam 
hemsida översatt till engelska, tyska och kinesiska 
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har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med 
att samordna exempelvis marktillgång har 
inneburit att delregionen nu är mer 
investeringsklar för utländska investeringar. 
 
En förfrågan från utländsk investerare har lämnats 
under året där BRB bistått i arbetet och i 
kontakterna med Business Sweden. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling 

4.2.1 Tillväxtprogram 
För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår 
ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 
22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades 
medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala 
tillväxtmedel för utfall 2017.  
 
Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs 
en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning 
av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. 
En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som 
en del i införandet av ny tillväxtmodell. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.2 Kultur 
Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De 
kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen.  
Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag 
för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella 
skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led 
i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional 
kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens 
kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.3 Besöksnäring  
I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att 
utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan 
medlemskommunerna i besöksnäringsfrågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det 
långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i 
besöksnäringsföretagen. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts, bland 
annat med Turistrådet Västsverige, övriga delregioner samt Sveriges kommuner och Landsting. En 
handlingsplan för projektet beslutades politiskt under oktober månad.  
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.4 Strategisk miljösamverkan 
Ytterligare ett projekt som startat upp under 2018 handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna 
inom Boråsregionen ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka 
globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har tagit form under året. 
Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra 
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har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med 
att samordna exempelvis marktillgång har 
inneburit att delregionen nu är mer 
investeringsklar för utländska investeringar. 
 
En förfrågan från utländsk investerare har lämnats 
under året där BRB bistått i arbetet och i 
kontakterna med Business Sweden. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling 

4.2.1 Tillväxtprogram 
För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår 
ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 
22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades 
medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala 
tillväxtmedel för utfall 2017.  
 
Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs 
en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning 
av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. 
En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som 
en del i införandet av ny tillväxtmodell. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.2 Kultur 
Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De 
kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen.  
Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag 
för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella 
skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led 
i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional 
kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens 
kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.3 Besöksnäring  
I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att 
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Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra 
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Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. En 
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regeluppfyllnad enligt dataskyddsförordningen 

• Metod för genomförande av konsekvensbedömning 
(DPIA) 

• Framtagande av riktlinjer för bildpublicering och 
ostrukturerad data 

Rådgivning och workshops • Incidenthantering 
• Rådgivningsmöten  
• Personuppgiftsbehandling i kommuner 
• Konsekvensbedömning av upphandling av 

Trygghetssystem inom vård- och äldreförvaltningen 
• Genomlysning av Drönar- och 

kamerabevakningsprojekt inom SERF 
Information och nätverk • Kartläggning av personuppgiftsansvariga och 

redovisning av planerade aktiviteter 2019 för 
berörda grupper 

• Informationssäkerhetsnätverk inom Boråsregionen 
• Skapat ett nätverk för DSO i Västsverige 
• DSO-nätverk för Räddningsförbund i Västsverige 

Kompetensutveckling DSO • DSO-certifiering 
• Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet 
• Kommunallagen och Förvaltningslagen 
• ISO 27002-utbildning 

Granskning • Initierat granskning av Boråsregionens 
kommunalförbund 

 

4.2.6 Intressebolag 
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd.  

4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens 
I beredningens ansvarsområde ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt 
individ- och familjeomsorg inom välfärdsområdet. Inom området kompetens är inriktningen till största del 
fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens 
arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner 
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
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Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska breddas och 
innehållet ska utgå från den kompetens som 
efterfrågas så att matchningen leder till ökad 
tillväxt. 
 

Med målsättningen att stärka insatserna kring den 
strategiska kompetensförsörjningen har 
kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. 
En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera 
utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i 
Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-
utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra 
ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta 
nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre 
åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar.  
 
Under 2018 året beviljades sex nya  
YH-utbildningar, 11 utbildningar har varit pågående 
och 5 nya ansökningar har utarbetats. Under 2017 
beviljades 1 utbildning och 6 utbildningar var pågående. 
 
Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag 
lämnats till VGR att genomföra en analys av 
basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen slutredovisas under våren 2019 och kommer 
att utgöra ett viktigt underlag för vilka 
kompetenssatsningar som ska genomföras. 
 
Utbildningsanordnarna har börjat arbeta 
tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och 
över de delregionala gränserna. Samarbetet har 
förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället 
lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens 
kommuninvånare. 
 
På uppdrag av kompetensforumgruppen har en 
tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka 
samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en 
utveckling av funktionen kompetensmäklare.  
 
Under året har ett lokalt Vård- och omsorgscollege för 
kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt 
Tranemo certifierats. Ett förslag till lokal 
certifieringsansökan för parterna i de två återstående 
kommunerna Borås och Bollebygd har utarbetats. 
Certifiering förväntas ske i april 2019. 
 
En tillväxtansökan har formulerats i syfte att samordna 
och effektivisera kontakterna mellan arbetsgivare, 
utbildningssamordnare och studerande. Syftet är att 
implementera ett gemensamt webbaserat system för 
den praktikbaserade delen inom samtliga vård- och 
omsorgsutbildningar. Systemet ökar valmöjligheten för 
studerande samt ger arbetsgivare utökat utrymme att 
marknadsföra verksamheten 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 
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Skolavhopp 
Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska.  
 

Inom ramen för förbundets verksamhet och i 
samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals 
kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens 
kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att 
utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka 
andelen elever som fullföljer sina studier.  
 
Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp har i 
huvudsak inriktats mot att utveckla det kommunala 
aktivitetsansvaret samt att utveckla metoder och rutiner 
för förbättrad övergång mellan grundskola och 
gymnasieskola. Under året har åtta ungdomar skrivits in 
i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att 
erhålla riktade insatser under 2019.  
 
Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte 
fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett 
utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre 
samverkan mellan elevhälsa, primärvård och 
socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk 
ohälsa rätt hjälp i rätt tid. 
 
Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad 
plan. Målet anses delvis uppfyllt. 

Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska 
vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung 
vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad. 
 

Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har 
ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och 
är nu aktivt.  
 
Inom ramen för projektet har fyra skolor testat nya 
metoder för vägledning. Metoderna har i huvudsak 
varit inriktade mot att utveckla arbetsformerna mellan 
skola och arbetsliv samt digital vägledning. 
 
Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att 
utveckla vägledningsmetoderna deltagit i internationellt 
utbyte med Frankrike och Danmark.  
 
Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och 
metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har 
samverkan och utbyte mellan studie- och 
yrkesvägledare utvecklats under projektperioden.  
 
Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 

Kvalitetsutveckling 
Utveckla och förbättra effektivitet och 
kvalitet inom kommunernas sociala 
verksamheter t ex genom 
kompetensförsörjning, nyckeltal och 
nätverksarbete. 
 

Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna 
och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling 
och samordning av regionala och statliga satsningar 
inom socialtjänst samt angränsande hälso- och 
sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och 
stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en 
brygga mellan den lokala, regionala och nationella 
nivån. 
 
Förbundet har under året genomfört samtliga planerade 
nätverksträffar med en rad olika chefsgrupperingar där 
samtliga kommuner i Boråsregionen deltar. Utöver 
nätverksträffar har förbundet bistått och lämnat stöd 
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till kommunerna löpande samtidigt som förbundet 
deltagit i de regionala stödstrukturerna.  
 
Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika 
frågor och bistår kommunerna i tolkningar av 
ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på 
stöd från förbundet under året är arbetet med den 
nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 
samarbete kring personer med spelmissbruk.  
 
En viktig uppgift för förbundet är att bidra till 
kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal 
utbildningssatsningar samt föreläsningar har 
genomförts, riktade till olika målgrupper. Exempel på 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är 
Yrkesresan, vilken är en bred satsning på 
kompetensutveckling för nyanställda socionomer. 
 
Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms 
vara uppfyllt.  

Integration 
En god struktur och en utvecklad samverkan 
för integration i Sjuhärad. 
 

Insatser inom området integration syftar i huvudsak till 
att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga 
myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga 
relevanta aktörer.  
 
Under året har strukturen anpassats och 
informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den 
organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. 
Förändringarna innebär att information och möjlighet 
till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. 
 
Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i 
tillräcklig utsträckning kunnat genomföras. 
 
Boråsregionen har i huvudsak anslutit sig till den 
samverkansmodell som länsstyrelsen fastställt. 
Samverkansinsatser mellan kommunerna i frågor 
rörande integration kan dock behöva utvecklas varför 
målet inte till fullo kan anses uppnått.  
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4.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i. Förbundets verksamhet, som i sin helhet bygger på samverkan, ska med ett tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, genom gränsöverskridande möten och samverkan främja innovation och 
nytänkande för att nå det strategiska målet.  
 
Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört 
en rad aktiviteter för att nå de effektmål som är beslutade för verksamheten. Utöver de riktade insatser som 
genomförts för att nå de uppsatta målen har flera nya samverkansinsatser startats. Exempel på områden som 
prioriterats under året är satsning på besöksnäringen, miljöstrategisk samverkan och delregional gemensam 
funktion för dataskyddsverksamhet. Samtliga insatser har skett i samverkan och med ett tydligt 
Sjuhäradsperspektiv. Förbundets bedömning är att de aktiviteter som genomförts under året i stor 
utsträckning bidragit till god måluppfyllelse för verksamheten i sin helhet. När det gäller målområde 
framtidsbild för Boråsregionen pågår detta arbete i enlighet med upprättad plan och med planerad 
slutredovisning under 2019. Insatser inom målområde minskade skolavhopp har i huvudsak skett med några 
av medlemskommunerna och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. Insatserna 
inom området integration har i vissa delar försenats men kommer att fullföljas under 2019.  
 
Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för 
delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god 
måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att 
verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, 
trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring. 

5.2 Ekonomiskt utfall  
Medarbetarcentrum är en egen resultatenhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om  
445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i 
personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den 
tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade 
en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019. 

5.3 Måluppfyllelse effektmål 
Mål Resultat 2018 
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för 
ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i 
icke medlemskommuner.  

Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer 
genomförts där 248 medarbetare deltagit. 
Effekterna är större kännedom om verksamheten, 
fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag. 
 
Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund 
genomförts med syfte att marknadsföra, informera 
och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att 
använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar 
med företrädare för Tranemo kommun och Borås 
Stad har genomförts.  
 
Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett 
antal gruppuppdrag inom vård- och 
äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i 
Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och 
planerade inför 2019. 
 
Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en 
skola via Samordningsförbundet samt deltagit på 
seminarier, frukostmöten och föreläsningar för 
kompetenspåfyllnad.   
Effekterna av informationsinsatserna och det goda 
resultatet av insatserna har medfört en ökning av 
gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över  
100 %.  
 
Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev 
under året. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Genom dialog med kommunernas personalenheter 
rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog 
med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har 
förts med flera förvaltningar kring behov av 
kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, 
Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa 
diskussioner har en skräddarsydd 
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Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, 
trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring. 

5.2 Ekonomiskt utfall  
Medarbetarcentrum är en egen resultatenhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om  
445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i 
personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den 
tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade 
en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019. 

5.3 Måluppfyllelse effektmål 
Mål Resultat 2018 
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för 
ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i 
icke medlemskommuner.  

Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer 
genomförts där 248 medarbetare deltagit. 
Effekterna är större kännedom om verksamheten, 
fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag. 
 
Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund 
genomförts med syfte att marknadsföra, informera 
och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att 
använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar 
med företrädare för Tranemo kommun och Borås 
Stad har genomförts.  
 
Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett 
antal gruppuppdrag inom vård- och 
äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i 
Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och 
planerade inför 2019. 
 
Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en 
skola via Samordningsförbundet samt deltagit på 
seminarier, frukostmöten och föreläsningar för 
kompetenspåfyllnad.   
Effekterna av informationsinsatserna och det goda 
resultatet av insatserna har medfört en ökning av 
gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över  
100 %.  
 
Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev 
under året. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Genom dialog med kommunernas personalenheter 
rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog 
med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har 
förts med flera förvaltningar kring behov av 
kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, 
Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa 
diskussioner har en skräddarsydd 
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ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- 
och äldreförvaltningen i Borås Stad tagits fram.  
I samband med en chefsträff med närmare 100 
deltagande chefer informerade Medarbetarcentrum 
om verksamhet och om ledarskapsutbildningen. 
Utbildningen startade i oktober 2018 med tre 
grupper bestående av 21 chefer. Målsättningen är 
att utbilda samtliga enhetschefer mellan 2018-2020. 
 
En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer 
startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med 
Medarbetarecentrum vilket påverkar grupp och 
individer i grupper med ökad hälsa, trivsel och 
prestation i gruppen. Detta kan kopplas till 
effektmålet nedan; att vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och 
social arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa hos 
medarbetarna.  
 
Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har 
kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året 
har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår 
samtliga personalchefer för respektive 
medlemskommun.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet 
(hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka 
och utveckla chefernas ledarskap.  

Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. 
Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts 
sedan 2012.   
 
Utbildningen har utvecklats utifrån erfarenheter av 
tidigare genomförda utbildningar och verksamheten 
har kontinuerlig dialog med Universitetslektor 
Johan Larsson, Gävle Högskola. 
Medarbetarcentrum har certifiering och 
godkännande att använda Johan Larsons 
reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”.  
 
I ledarskapsutbildningen har cheferna bland annat 
fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt 
ledarskap. Effekterna de uppger är att de fått nya 
insikter, tid för reflektion med andra, ökad kunskap 
med teoretisk grund och en större förståelse för vad 
de behöver utveckla samt hur. De har även fått 
verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp 
och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem 
uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer 
lugn och mer balans i rollen som ledare.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet 
med organisatorisk och social arbetsmiljö för att 
bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra 
med att öka attraktiviteten hos 
medlemskommunerna. Det ska göras genom att på 
uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag. 

Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och 
medarbetare att både grupprestationen och trivseln 
på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. 
Samtliga sju deltagande chefer anser att 
Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till 
gruppens utveckling. Cheferna uppger att 
grupperna bland flera saker förbättrat 
kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat. 
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De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt 
som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen 
roll i gruppen. 
 
Under året har fler gruppuppdrag med chef 
genomförts än vad som var budgeterat för 2018, 
vilket visar på ett stort intresse för gruppuppdrag. 
Då feedbacken från grupp och chef är positiva, 
bedömer verksamheten att målet med att vara med 
att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef 
uppnåtts. Gruppuppdrag har drivits i alla 
kommuner och inom flera olika verksamheter; skola 
förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper 
med flera. Verksamheten får positiv feedback för 
gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid 
senaste uppföljningen visar värdet av 
helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 
möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. 
Medarbetarcentrum fortsätter att jobba med 
utveckling och förbättringar av verksamheten 
kontinuerligt, vid uppföljningsarbetet får vi nya 
insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

 

5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal.  
Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- och karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- 
och grupputvecklingsuppdrag samt ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och 
Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. 
Vid intresse hos övriga kommuner i Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om 
Medarbetarcentrums verksamhet. 
 
Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och 
tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring, där 54 % av dessa förändringar är genom 
jobbmatchning. Databasen som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats 
under året. 
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

6.2 Årsberättelse 2018 
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för 
förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Navets verksamhet redovisas i bilaga 3. 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Verksamhet och målbild 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 tydliggör Närvårdssamverkans 
inriktning och styrning.  
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person 
behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att 
arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra 
Älvsborg. 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och 
trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt 
på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Årsberättelse 2018 
Det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan består av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet beslutar om verksamhetsplan och 
årsberättelse.  
 
Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Närvårdssamverkans verksamhet redovisas i  
bilaga 4. 
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8 Räkenskaper 

8.1 Resultaträkning 2018 Total 
Tkr, exkl interna poster 2018 2017 Not 

    
Verksamhetens intäkter 38 913 41 280 1 
Verksamhetens kostnader -64 199 -67 153 2 
Avskrivningar -311 -296  
    
Verksamhetens nettokostnader -25 597 -26 169  
    
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 6 
Finansiella intäkter 2 0  
Finansiella kostnader -1 377 -317 7 

    
Resultat före extraordinära poster 816 1 952  
    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  
    
Årets resultat 816 1 952  
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8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 19 757 16 735 
Verksamhetens kostnader -34 292 -32 456 
Avskrivningar -33 -39 

   
Verksamhetens nettokostnader -14 568 -15 760 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -1 374 -312 

   
Resultat före extraordinära poster -49 1 224 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -49 1 224 

 
 

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum  
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 773 724 
Verksamhetens kostnader -2 638 -2 632 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -1 865 -1 908 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 445 346 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 445 346 

 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1591

 

25 
 

8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 19 757 16 735 
Verksamhetens kostnader -34 292 -32 456 
Avskrivningar -33 -39 

   
Verksamhetens nettokostnader -14 568 -15 760 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -1 374 -312 

   
Resultat före extraordinära poster -49 1 224 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -49 1 224 

 
 

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum  
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 773 724 
Verksamhetens kostnader -2 638 -2 632 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -1 865 -1 908 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 445 346 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 445 346 

 
  

 

26 
 

8.1.3 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 12 694 12 960 
Verksamhetens kostnader -19 301 -19 441 
Avskrivningar -278 -258 

   
Verksamhetens nettokostnader -6 885 -6 739 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 
Finansiella intäkter 2 0 
Finansiella kostnader -3 -4 

   
Resultat före extraordinära poster 419 383 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 419 383 

 
 
 

8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 8 419 13 696 
Verksamhetens kostnader -10 699 -15 458 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -2 280 -1 762 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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8.2 Balansräkning  
 
Tkr 2018 2017 Not 

    
Anläggningstillgångar 2 051 3 373  
Maskiner och inventarier 1 539 1 486 8 
Värdepapper 512 512 9 
Bidrag till statlig infrastruktur 0 1 375 10 

    
Omsättningstillgångar 77 139 67 858  
Kundfordringar 4 123 1 458  
Fordringar hos Borås stad, (bankmedel) 68 227 57 485  
Övriga fordringar 0 261  
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester 4 770 8 640  
Kassa 19 14  
    
Summa tillgångar       79 190 71 231  
    
Eget kapital 10 543 9 727 11 
Därav årets resultat 816 1 952  
    
Avsättningar 30 023 26 128  
Avsättningar för pensioner 13 352 10 818 12 
Andra avsättningar 16 671 15 310 13 

    
Skulder 38 624 35 376  
Långfristiga skulder 96 121 14 
Kortfristiga skulder 38 528 35 255 15 

    
Summa eget kapital, avsättningar 79 190 71 231  
och skulder    
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Summa eget kapital, avsättningar 79 190 71 231  
och skulder    
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8.3 Noter 

 2018 2017 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 5 699 5 809 
Bidrag från Regionen 17 693 24 530 
EU-bidrag 1 293 817 
Övriga intäkter 14 228 10 124 
Summa 38 913 41 280 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Bidrag till projekt/verksamheter 8 842 11 182 
Bidrag till statlig infrastruktur* 1 375 1 375 
Personalkostnader 30 991 27 956 
Material och tjänster 22 991 26 640 
Summa 64 199 67 153 

   
3 Förbundsbidrag, kansli   
Bollebygd 715 700 
Borås 8 617 8 506 
Herrljunga 741 733 
Mark 2 684 2 655 
Svenljunga 836 827 
Tranemo 923 914 
Ulricehamn 1 880 1 849 
Varberg 686 674 
Vårgårda 890 878 
Överskott 2016, förs över till 2017 0 1 665 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 2 105 -2 105 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 -4 184 0 
Summa 15 893 17 296 

   
4 Medlemsavgifter, Navet   
Borås 5 751 5 610 
Mark 672 655 
Svenljunga 205 200 
Tranemo 255 249 
Ulricehamn 422 412 
Summa 7 305 7 126 

   
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum   
Borås 1 451 1 416 
Mark 527 514 
Svenljunga 156 152 
Tranemo 176 172 
Summa 2 310 2 254 

   
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   
Bollebygd 46 44 
Borås 556 549 
Herrljunga 48 47 
Mark 173 172 
Svenljunga 54 53 
Tranemo 60 59 
Ulricehamn 121 119 
Vårgårda 57 56 
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Fakturerat HSNK 1 115 1 100 
Överskott 2016 0 368 
Överskott 2017 805 -805 
Överskott 2018 -755 0 
Summa 2 280 1 762 

   
7 Finansiella kostnader   
Index E20 1 361 310 
Övrigt 16 7 
Summa 1 377 317 

   
8 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 486 1 599 
Investeringar 364 183 
Avskrivningar -311 -296 
Utgående balans 1 539 1 486 

   
9 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
10 Bidrag till statlig infrastruktur   
E20* 0 1 375 

   
11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 9 727 7 775 
Årets resultat 816 1 952 
Utgående eget kapital 10 543 9 727 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 13 352 10 818 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 671 15 310 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 96 121 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 765 1 867 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 19 833 12 328 
Beslutade projekt 9 841 14 170 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 495 1 445 
Momsskuld 717 0 
Leverantörsskulder 3 767 4 459 
Preliminär skatt 494 450 
Arbetsgivaravgift 532 477 
Övrigt 84 59 
Summa 38 528 35 255 

   
Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr   
för 2017 har exkluderats från resultaträkningen.   
   
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer 
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Överskott 2017 805 -805 
Överskott 2018 -755 0 
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7 Finansiella kostnader   
Index E20 1 361 310 
Övrigt 16 7 
Summa 1 377 317 

   
8 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 486 1 599 
Investeringar 364 183 
Avskrivningar -311 -296 
Utgående balans 1 539 1 486 

   
9 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
10 Bidrag till statlig infrastruktur   
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11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 9 727 7 775 
Årets resultat 816 1 952 
Utgående eget kapital 10 543 9 727 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 13 352 10 818 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 671 15 310 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 96 121 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 765 1 867 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 19 833 12 328 
Beslutade projekt 9 841 14 170 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 495 1 445 
Momsskuld 717 0 
Leverantörsskulder 3 767 4 459 
Preliminär skatt 494 450 
Arbetsgivaravgift 532 477 
Övrigt 84 59 
Summa 38 528 35 255 

   
Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr   
för 2017 har exkluderats från resultaträkningen.   
   
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
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indexuppräkning med 310 tkr. För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr. 
   
 Upplösning tkr 

 2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375 1 361 

 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1596

 

31 
 

8.4 Kassaflödesanalys 
 
Tkr    2018 2017 

      
Den löpande verksamheten    
      
Årets resultat före extraordinära poster 816 1 952 
Justering för av- och nedskrivningar 311 296 
Justering för gjorda avsättningar  3 895 1 967 

      
Medel från verksamheten före  5 022 4 215 
förändring av rörelsekapital    
      
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 1 465 -3 060 
Ökning kortfristiga skulder  3 273 3 478 

      
Kassaflöde från den löpande   9 760 4 633 
verksamheten     
      
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -363 -183 

      
Finansieringsverksamheten    
      
Minskning av långfristig skuld  -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 1 375 1 375 

      
Kassaflöde från finansierings-  1 350 1 350 
verksamheten     
      
Årets kassaflöde   10 747 5 800 

      
Likvida medel vid årets början  57 499 51 699 
Likvida medel vid årets slut  68 246 57 499 

    10 747 5 800 
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Totalt 44,13 årsarbetare 

 
 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Regionutvecklingschef  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Ekonomi  1,5  
Reception, konferens  0,5  
Välfärd 2,5  
Kompetens  1,0  
Regional utveckling  1,5  
Summa 10,0  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,6 Jan–april 1,6  

Varav 0,6 tjänsteköp under hela året 
Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0 From maj 
Miljöstrategisk samverkan 1,0 From maj 
Besöksnäring 0,75 From maj 
ESF-projekt 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Summa 9,35  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,76  
Pedagoger  9,25  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  2,7  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,57  
Summa 19,78  
   
Totalt  44,13  
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Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt  
den information som  
behövs 

Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har 
tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och 
riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord 
och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig 
plattform för gemensam information ska startas upp. 

Tillgång till information och  
lokaler efter avslutad anställning 

Den framtagna checklistan efterlevs vilket innebär att 
användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad 
anställning. Koden till lokalerna har bytts under året. 

Svårt att följa upp mål  
tillväxtmedel 

Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående 
projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk.  
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala 
tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya 
modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen 
ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka 
utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra 
till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt 
den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för 
utlysningen av tillväxtmedel 2020.  
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Navet science center 2018 
 
Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och 
kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  
 
Verksamhet 
 
Övergripande 
 
Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets 
kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på 
ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen 
personal. 
 
Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora 
ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat 
verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka 
antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 
2018: 23 386 elever) 
 
Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har 
också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.  
Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till Agenda 2030 och de globala målen 
påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019. 
 
I huset 
 
Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, Bagdad – en 
matematikutställning (500 m2), Människan -en utställning om kroppen (400m2) och Det lurade 
ögat – förvillande likt en utställning om illusioner årets stora sommarutställning.  
Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag 
tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir 
klar under 2020.   
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Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt  
den information som  
behövs 

Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har 
tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och 
riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord 
och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig 
plattform för gemensam information ska startas upp. 

Tillgång till information och  
lokaler efter avslutad anställning 

Den framtagna checklistan efterlevs vilket innebär att 
användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad 
anställning. Koden till lokalerna har bytts under året. 

Svårt att följa upp mål  
tillväxtmedel 

Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående 
projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk.  
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala 
tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya 
modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen 
ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka 
utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra 
till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt 
den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för 
utlysningen av tillväxtmedel 2020.  
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Navet science center 2018 
 
Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och 
kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  
 
Verksamhet 
 
Övergripande 
 
Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets 
kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på 
ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen 
personal. 
 
Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora 
ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat 
verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka 
antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 
2018: 23 386 elever) 
 
Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har 
också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.  
Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till Agenda 2030 och de globala målen 
påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019. 
 
I huset 
 
Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, Bagdad – en 
matematikutställning (500 m2), Människan -en utställning om kroppen (400m2) och Det lurade 
ögat – förvillande likt en utställning om illusioner årets stora sommarutställning.  
Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag 
tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir 
klar under 2020.   
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Navet kompetensutvecklar 
 
Navet har utbildat 6 381 pedagoger som motsvarar 4 356 lärarutbildningsdagar*, i förskola, 
grundskola och gymnasieskola under 2018. Av dessa var 3 674 pedagoger, motsvarande 2 469 
lärarutbildningsdagar inom programmering och digital kompetens.  
*måttet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfallen ger 1660 pedagoger. Lärarutbildningsdagar är antal lärare multiplicerat 
med antal utbildningstimmar dividerat med 8 
 
  
Navet erhöll projektmedel från Västra Götalandsregionen till en förstudie för ett 
skolutvecklingsprojekt, PIF, Processutveckling i fokus. Projektet syftar till att arbeta fram en 
utbildning som ska bidra till möjliggörandet av en hälsofrämjande skola.   
 
Under året har Navet tillsammans med lärare på en gymnasieskola tagit fram och förberett ett 
ämnesövergripande entreprenöriellt tema. Bland annat har 14 elever från teknikprogrammet åk 
4 fått utbildning i programmering, cirkulärekonomi och de globala målen. De 14 ungdomarna 
genomför temat, för alla elever i åk 1 på gymnasiet, tillsammans med Navetpedagoger och 
gymnasielärarna. Temat körs, i jan-feb, under fyra veckor.  
 
Navet har utbildat personal från Svenska Kyrkan i de globala målen. Samarbetet fortsätter 
under 2019. 
 
Navet har ansvarat för att ta fram en utbildning för grundskolan i programmering som ska 
genomföras på alla 19 science center i Sverige.   
  
En av Navets pedagoger höll en tvådagars utbildning i Zürich för personal på science center 
och pedagoger i skola och förskola. Deltagarna fick fördjupa sig i hållbar utveckling, 
entreprenöriellt lärande och berättande som verktyg för att lära sig fysik och kemi. 
 
Navet genomförde två olika utbildningsveckor med pedagoger på Vitensenteret Innlandet i 
Gjövik. Den ena veckan var fokus entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling i pedagogiska 
teman och drama som undervisningsmetod och den andra veckan Navets kemiteman. 
 
Höganäs kommun har engagerat Navet i kompetensutveckling av lärare åk 4 till 6 och 7 till 9, 
vid två tillfällen. 
 
Elevteman 
 
Navet har  

• tagit fram fyra nya teman under året. 
• arbetat med 3 776 elever i programmering 
• genomfört eftermiddagsprogram för ungdomar i ett bostadsområde i Borås 
• utbildat gymnasieelever i Agenda 2030 och de globala målen 
• arbetat på en 7 till 9 skola två dagar i veckan för att utveckla matematikundervisningen 
• utbildat 150 gymnasielever i De fem mäktiga teknik från tidernas begynnelse. 
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• arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet Drömstaden som pågår under ett helt läsår. 
Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag.  Stor final i maj 2018 årets 
vinnar-motivering: ”... I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer 
och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför 
framtiden!” 

• genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv 
och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen 
som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och 
Volvo Bussar 

• deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger 
moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och 
sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019. 

 
 
Nationella och internationella samarbeten 
 
Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I 
projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och 
frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya 
samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har 
genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras 
barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång 
  
Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, 
England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om 
inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.  
 
Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. 
Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger 
ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige. 
 
 
Allmänheten 
 
Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med 
olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor. 
 
Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex 
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, 
Lär känna din kropp på djupet  
Miniföreläsningar: Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga?   
Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, 
Fladdermössen dansar 
 
Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälar och med stöd från 
AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset. 
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• arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet Drömstaden som pågår under ett helt läsår. 
Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag.  Stor final i maj 2018 årets 
vinnar-motivering: ”... I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer 
och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför 
framtiden!” 

• genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv 
och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen 
som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och 
Volvo Bussar 

• deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger 
moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och 
sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019. 

 
 
Nationella och internationella samarbeten 
 
Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I 
projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och 
frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya 
samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har 
genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras 
barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång 
  
Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, 
England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om 
inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.  
 
Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. 
Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger 
ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige. 
 
 
Allmänheten 
 
Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med 
olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor. 
 
Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex 
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, 
Lär känna din kropp på djupet  
Miniföreläsningar: Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga?   
Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, 
Fladdermössen dansar 
 
Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälar och med stöd från 
AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset. 
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Navet har deltagit med experiment, teman och workshops på event utanför huset som t ex 
Linnémarschen, Astronomins dag, Norrbydagar, Kulturarvsdagar i Ulricehamn, Kemins dagar, 
Skulpturbiennal, Bi-bon på trädgårdsmässa, Vattentema på Kretsloppsvecka, Pi-dagen på 
skolor, luftexperiment på flygdag, julskapande på Hässleholmen, Fågelholksdag med 
Naturskyddsföreningen 
 
Föreläsningar: 
Kropp, känslor o sex Nathalie Samuelsson berättar hur vuxna kan prata med barn om kroppen, 
relationer, sex, samtycke, normer och övergrepp.   
Digital kompetens, Kristina Alexandersson Internetsstiftelsen 
Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar, David 
Flato och Maria Hult 
Konspirationsteorier, Helena Lööv 
Den sjuka vården, Karin Dahlberg 
Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström 
Finland inbördeskrig och terror, Niclas Sennerteg 
President Macronseuropeiska ambitioner, Rolf Gustavsson  
Europa i världen – medeltiden Dick Harrison: 
Nedslag i Borås historia, Lennart Wasling 
Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump Frida Stranne 
Konsten att hitta till Jupiter Gabriella Stenberg Wieser 
 
 
Övrigt 
SSCF, Svenska Science Center Föreningen hade sin årsmöteskonferens under två dagar på 
Navet 
 
SM i SpeedCubing i Kuben på Navet. Speedcubing är sporten som går ut på att lösa Rubik’s 
kub och liknande pussel på så kort tid som möjligt. 150 deltagare från hela Sverige tävlade.  
 
Stora jobbstudien, i samarbete med Näringslivsenheten Borås Stad har fem workshops baserade 
på Cairo futures framtidsstudie genomförts. Arbetslivet förändras när vissa jobb försvinner och 
nya som vi ännu inte hört talas om kommer. Detta kan innebära både arbets- och 
kompetensbrist. 
 
Framtidsjobb på en mässa, framtidens jobb finns inom vård och omsorg. Den 14 november 
kom 300 elever från årskurs 9 till Navet på en inspirationsmässa, arrangerad av Borås Stad, 
Arbetsförmedlingen & Västra Götalandsregionen. På eftermiddagen besöktes mässan av 400 
arbetssökande och andra intresserade. På mässan fanns 25 olika yrkesgrupper inom vård och 
omsorg på plats med många praktiska exempel att testa. 
 
Företag och organisationer som haft konferenser på Navet: Borås Stad, Unionen, Fristads 
församling, Ellos, Svenljunga kommun, Länsförsäkringar, Borås Energi och Miljö AB, Marks 
kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Komvux Borås, Sjuhärads 
uppfinnarförening, Bollebygds kommun, Craft of Sweden och Kulturskolan. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Utfall 2018 
Minst 20 000 elever på 
teman   

Uppnått: 23 386 elever på teman 

Minst 25 000 besökare på 
helger och lov   

Ej uppnått:  19 356 färre besökare på grund av 
lågt besökstal under sommaren 

Minst 2 000 elever på teman 
i Matematikpalatset  

Uppnått: 2 028 elever på matematikteman  

Minst 1 500 elever i teman 
om programmering  

Uppnått: 3 776 elever i teman om 
programmering 

Minst 800 
lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Uppnått: 870 lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Minst 500 lärare på 
utbildning i matematik  

Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik 

Minst 300 fritidspedagoger 
på utbildning i NO och 
teknik 

Uppdraget avslutades under 2017 

Minst 200 personer får 
utbildningen Kunskap & 
Känsla 

Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap 
& Känsla 

Minst 10 arrangemang, 
event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Uppnått: 14 arrangemang, event utanför 
skolsystemet 
  

Minst 800 pedagoger 
utbildas inom 
programmering och digitala 
verktyg 

Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom 
programmering och digitala verktyg 

Minst 200 förskollärare på 
utbildning inom NO och 
teknik 

Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom 
NO och teknik 

Navet ska ingå i minst två 
EU-projekt under året 

Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D 
projekt 

Navet kommer att delta i 
minst fem nationella och 
internationella forum 

Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och 
internationella forum 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Utfall 2018 
Minst 20 000 elever på 
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Uppnått: 3 776 elever i teman om 
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Minst 800 
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Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik 

Minst 300 fritidspedagoger 
på utbildning i NO och 
teknik 

Uppdraget avslutades under 2017 

Minst 200 personer får 
utbildningen Kunskap & 
Känsla 

Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap 
& Känsla 

Minst 10 arrangemang, 
event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Uppnått: 14 arrangemang, event utanför 
skolsystemet 
  

Minst 800 pedagoger 
utbildas inom 
programmering och digitala 
verktyg 

Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom 
programmering och digitala verktyg 

Minst 200 förskollärare på 
utbildning inom NO och 
teknik 

Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom 
NO och teknik 

Navet ska ingå i minst två 
EU-projekt under året 

Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D 
projekt 

Navet kommer att delta i 
minst fem nationella och 
internationella forum 

Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och 
internationella forum 
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2018 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  
Elever Lärare Kompetens 

utveckling Barn Vuxna Konferens 
Före-
läsning 
ar 

  

Borås  13873 2174 1940 1045 1020 3425 1230 24 707 
Mark 1552 159 310         2 021 

Svenljunga 680 69 13         762 
Tranemo 765 91 535         1 391 

Ulricehamn 5193 380 2280 50 100     8 003 
Övriga 
kommuner 1323 104 553         1 980 

Högskolan i 
Borås     750     2000   

2 750 

Helger och 
lov       9185 7956     17 141 

  23 386 2 977 6 381 10 280 9 076 5 425 1 230 58 755 

         
         
         
         
2017 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  Elever Lärare Kompetens 
utveckling Barn Vuxna Konferens 

Före- 
läsning 
ar 

  

Borås 13957 1667 2578 875 413 1424 1563 22 477 
Mark 1481 141 148 90 50     1 910 
Svenljunga 1603 147 153         1 903 
Tranemo 1894 204 157         2 255 
Ulricehamn 1620 186 781 40 30     2 657 
Övriga 
kommuner 1863 132 947         2 942 

Högskolan i 
Borås 

    935     1200   2 135 

Helger och 
lov       11636 10017     21 653 

Summa 22 418 2 477 5 699 12 641 10 510 2 624 1 563 57 932 
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018 

 
 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2018/SKF007 

Beslutat datum: 2019-01-25 
 

     

        Tillsammans gör vi skillnad! 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 
Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2018 
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01 
och tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en 
person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, 
habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  
 
2. Organisation   

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att 
säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete 
med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, 
strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom 
kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.   
  
I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och 
strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal 
nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel 
på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i 
samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första 
hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för 
vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det 
praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.    

   
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala 
politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för 
Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar 
beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika 
tidsbestämda uppdrag. 
 
3. Viktiga händelser under året 
2018 har varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
  
Betydelsefulla händelser för Närvårdssamverkansarbetet under året har bland annat varit;   

• Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten gällande laginförandet 
av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som började 
gälla i Sverige den 1 januari 2018 och regionalt i Västra Götaland den 25 september 2018. 
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• Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. 
Utvecklingen av ett kompletterande akutteam.   

• Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).  
• Arbete kring handlingsplanen psykisk hälsa, tydliga målområden har prioriterats.  
• Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta 

verksamheterna vid behov av SIP samt anordna SIP-lotsutbildningar.  
• Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.  
• Fortsatt samarbete och delaktighet med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell 

samverkan psykisk hälsa i Göteborg). 
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018  
 
Mål 2018 Måluppfyllelse 2018 

Anordna spridningskonferens Genomfördes 4 oktober. 
Anordna samverkanskonferens 
mellan politiker och tjänstemän 

Genomfördes 8 november, i syfte att stärka 
samverkan och bygga upp en tillitsskapande 
kultur.   
 

Skapa gränsöverskridande möten. Detta genomförs lokalt via lokala 
ledningsgrupper, delregionalt via 
uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård 
samt via Delregionalt politiskt samråd 
(DPS). 
Vid behov samverkas det med 
Sjuhärads kommunalförbund, FoU 
Sjuhärad Välfärd och 
Samordningsförbundet. 

Adjungerad i FoU Sjuhärad 
Välfärds styrgrupp vid behov. 

Inget behov har funnits, då de enbart 
arbetar mot kommunerna.  

LärUt; Syftar till att öka kvalitén och 
kompetensen om äldres 
läkemedelsanvändning.  
• Utbildning ska hållas.  

• Högskolans kursprogram ska 
innehålla LärUt. 

• Munhälsa ska ingå i LärUt. 

 

 

• Fyra utbildningstillfällen under hösten 
2018 är genomförda. 

• Dialog är påbörjad med Högskolan i 
Borås, kring LärUt i utbildningarna. 

• Tandvården är medverkande vid 
utbildning i LärUt. 

Handlingsplan äldre; Syftar till 
att verksamheterna ska uppnå och 
upprätthålla en god kvalité i arbetet 
kring de mest sjuka äldre. 

• SIP-utbildningar pågår och har pågått 
och ett 100-tals medarbetare inom 
region och kommun har utbildats. 
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2018 är genomförda. 

• Dialog är påbörjad med Högskolan i 
Borås, kring LärUt i utbildningarna. 
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utbildning i LärUt. 
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kring de mest sjuka äldre. 

• SIP-utbildningar pågår och har pågått 
och ett 100-tals medarbetare inom 
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• Utbildning i SIP (samordnad individuell 
plan) 

• Upprätthålla projektet mobil 
närvård under hösten 2018. 

• Kunskapsbaserad vård ska 
upprätthållas i respektive 
verksamhet. 

• Arbetar för en god och säker 
läkemedelsbehandling. 

• Trygg och säker vårdövergång. 

• En utvärdering har genomförts i syfte 
att värdera patienternas upplevelse av 
arbetet kring mobil närvård. Pga låg 
svarsfrekevens (26 %) samt svårtolkade 
frågor hänvisar Närvårdssamverkan till 
kommande följeforskning i regionen. 
Närvårdskontoret har upprätthållit 
projektet, via projektledarskap, hösten 
2018.  

• Se ovan för LärUt. 

• Två utbildningstillfällen är genomförda 
med temat att förebygga 
urinvägsinfektion och förhindra 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner. 

• Ett gediget arbete pågår kring lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, för att skapa en 
trygg och säker vårdövergång.  

Handlingsplan psykisk hälsa; 
Syftar till att förbättra vården för 
personer med psykisk ohälsa. 
• SIP för vuxna 

• SIP för barn 

• Samsjuklighet 

• Utbildning kring SIP pågår, se ovan. 

• Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett 
delregionalt övergripande perspektiv.  

• Målområden för 2019 har prioriterats 
och beslutats.  

Brukarmedverkan; Syftar till att 
skapa en delaktighet för den enskilde. 

• Rekrytering har gjorts regionalt i syfte 
att stötta delregionalt arbete. Ett 
samarbete har inletts. 

• Samverkan sker inom specifika områden 
och frågeställningar, ex medverkar 
NSPHiG (Nationell samverkan psykisk 
hälsa i Göteborg och Västra Götaland) på 
SIP-utbildningar. 

Strategi för hälsa; Syftar till att i 
vår delregion skapa förebyggande 
insatser inom området barn- och unga 
vuxna. 

• Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” 
startade våren 2018. 

• Projekt ”MiniMaria” startade våren 
2018. 

• Projekt ”Tidiga insatser för ökad 
skolnärvaro” har fullföljts och avslutats 
våren 2018. 
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Ny webbsida; Syftar till att skapa 
en gemensam plattform i Västra 
Götaland. 

• Lanserades i juni 2018. 

Avvikelsehantering; Syftar till att 
förbättra kvalitén och samverkan inom 
vården.  

• Regionalt förbättringsarbete påbörjades 
våren 2018. 

• Lokalt förbättringsarbete startade våren 
2018 och ska kontinuerligt fortgå. 
Prioriterade mätbara mål har föreslagits 
och beslutats för 2019.  

• Rutin för hantering av tvister har 
färdigställts och publicerats på 
Närvårdssamverkans hemsida.  

Implementering av ”Lagen om 
samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård”; 
Syftar till att skapa trygga och säkra 
vårdövergångar. 

• Ett gediget arbete har pågått och pågår i 
syfte att skapa förutsättningar för ett 
gott arbete kring lagen. Ex är rutiner 
upprättade, processer analyserade samt 
att en konferens har hållits under våren 
2018. 

Mätning och uppföljning av 
resultat; Syftar till att förbättra 
kvalitén och samverkan inom vården. 

• Mätning och uppföljning av avvikelser 
görs i vårdsamverkan och en analys av 
resultaten görs månadsvis. 

• Konkreta och mätbara mål är föreslagna 
och beslutade i Plan och budget för 
2019, i syfte att mäta och följa upp våra 
resultat.  

 
 Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för   
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitét. Vi har  
 stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att  
 vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att   
 göra det bättre för den enskilda individen.  
 
 Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och  
 mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019  
 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta  
 kvalitéten, ibland annat vårdövergångarna.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december 
föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande 
summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka 
kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma 
aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan, 
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motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och 
omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med 
separata medel räknas inte in i budgetramen.  
  
Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 
2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, 
vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft 
lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för 
projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.   
 

6. Utmaningar för 2019 
• Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella 

arbeten och riktlinjer. 
• Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA). 
• Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund. 
• Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras. 
• Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria). 
• Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019. 
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Ny webbsida; Syftar till att skapa 
en gemensam plattform i Västra 
Götaland. 

• Lanserades i juni 2018. 

Avvikelsehantering; Syftar till att 
förbättra kvalitén och samverkan inom 
vården.  

• Regionalt förbättringsarbete påbörjades 
våren 2018. 

• Lokalt förbättringsarbete startade våren 
2018 och ska kontinuerligt fortgå. 
Prioriterade mätbara mål har föreslagits 
och beslutats för 2019.  

• Rutin för hantering av tvister har 
färdigställts och publicerats på 
Närvårdssamverkans hemsida.  

Implementering av ”Lagen om 
samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård”; 
Syftar till att skapa trygga och säkra 
vårdövergångar. 

• Ett gediget arbete har pågått och pågår i 
syfte att skapa förutsättningar för ett 
gott arbete kring lagen. Ex är rutiner 
upprättade, processer analyserade samt 
att en konferens har hållits under våren 
2018. 

Mätning och uppföljning av 
resultat; Syftar till att förbättra 
kvalitén och samverkan inom vården. 

• Mätning och uppföljning av avvikelser 
görs i vårdsamverkan och en analys av 
resultaten görs månadsvis. 

• Konkreta och mätbara mål är föreslagna 
och beslutade i Plan och budget för 
2019, i syfte att mäta och följa upp våra 
resultat.  

 
 Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för   
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitét. Vi har  
 stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att  
 vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att   
 göra det bättre för den enskilda individen.  
 
 Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och  
 mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019  
 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta  
 kvalitéten, ibland annat vårdövergångarna.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december 
föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande 
summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka 
kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma 
aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan, 
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motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och 
omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med 
separata medel räknas inte in i budgetramen.  
  
Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 
2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, 
vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft 
lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för 
projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.   
 

6. Utmaningar för 2019 
• Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella 

arbeten och riktlinjer. 
• Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA). 
• Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund. 
• Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras. 
• Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria). 
• Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
            

Ärendet i sin helhet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2018 på + 2,3 mnkr, 
jämfört med + 6,5 mnkr för 2017. Förbundets egna kapital var vid 
årsskiftet 51,3 mnkr, balansomslutningen 149,2 mnkr och soliditeten 34 % 
(f å 34 %). Borås Stads kostnad 2018 till förbundet var 81,2 mnkr (f å 
79,7).    
 
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 
Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
           

   

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2019-03-26 
   

Samverkan 
- 

 

 

Nr 73
Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

2019-05-20 Dnr KS 2019-00192 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2018 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har fyra internkontroller genomförts under 2018 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar.
 
1  Ökat antal inkomna myndighetsärenden 
 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
Inkomna myndighetsärenden ökade med 19% under 2017 jämfört med föregående år vilket 
medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för valet 
att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att planerade 
tillsyner inte kan utföras i samma omfattning. 
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande. Ökning av 
inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt lagen om skydd 
mot olyckor inte görs i samma omfattning och det finns risk att planerade tillsyner inte kan 
genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid 
under 2018. Det finns en korrelation mellan tillsyner och räddningstjänstens remissvar i 
byggskedet. Om det inte byggs rätt från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva 
en åtgärd i ett förvaltningsskede. 
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämpligt 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baseras på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
I internkontrollplanen 2017 beslutades det att en plan för prioritering skulle tas fram kring 
vad som skulle göras. Planen skulle även visa på lämplig bemanning för den del av 
avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande brandskydd. Målet är att 
svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de tillsyner som 
prioriteras enligt tillsynsplan. 
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Under 2018 minskade antalet byggärenden och avdelningen Skydd och Samhälle har under 
året blivit fullbemannade enligt organisationsskiss och tillsynsarbetet har effektiviserats. 
Resurser från kombitjänster har minskat. Risker kvarstår under 2019 men kommer inte 
lyftas som kontrollområde. 

 
2  Förberedelse inom kris och säkerhet 
 
Det finns en risk att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt inom Kris & Säkerhet. Vid en 
extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas planering och 
fördelning av resurser är Räddningstjänsten inte delaktig. Risken är att SÄRF inte kan 
förbereda sig på rätt sätt vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. Genom 
kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvar ska 
SÄRF bli en del av arbetet. 
 
Att rekrytera en krisberedskapsstrateg som har dialog med kommunledningar och SÄRFs 
ledning har ej lyckats på grund av bristande sökningsunderlag. Omtag tas under 2019. 
 
SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Kursen Högre kurs för 
samhällets krisberedskap och totalförsvar säkerställer kompetens på ledande funktioner. 
Kompetensen från tidigare arbetsgivare hos en av medarbetarna på avdelningen och hans 
aktiva deltagande i sjuhäradsnätverket bidrar också till att risken minskar. Deltagande vid 
krissamverkansdagar, både på lokal nivå och regional nivå bidrar också till minskad risk. 
 
En kontinuerlig uppföljning vid tertialuppföljningar kring var vi ligger i arbetet ska göras. 
En arbetsstruktur för SÄRF kring krisberedskap och totalförsvar bör även tas fram. 
 
3  Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 
 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
På grund av svårigheter med rekrytering inom RIB-kåren finns en risk att beslutad 
bemanning inte kan upprätthållas. I organisationen finns det sedan 2018-01-01 inom 
avdelningen Insats och Beredskap en Sektionschef med ansvar för RIB-stationerna. Under 
2018 ska uppföljning göras för det faktiska bemanningsläget på respektive RIB-station, 
månad för månad, och orsakerna till detsamma samt ska strukturerade medarbetarsamtal 
genomföras med platscheferna vid RIB-stationerna för att följa upp avgångarna. 
 
Som genomförda åtgärder under 2018 finns anställning av en sektionschef som enbart har 
till uppgift att vara ansvarig för RiB- och värnstationer. Syftet är att ge platschefer och 
övriga inom RiB- och värnorganisationen stöd och synliggöra en del av vår organisation 
som inte fått den uppmärksamhet som de behöver. Genom snabbare kontaktvägar in mot 
ledning och stödfunktioner samt mer närvaro på stationernas arbetsplatsmöten, övningar 
och i rekryteringsprocessen skall de känna mer delaktighet. Upplevelsen är redan nu att 
man uppfattar sig mer synliggjorda inom SÄRF:s organisation. 
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Bakgrund 
Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2018 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har fyra internkontroller genomförts under 2018 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar.
 
1  Ökat antal inkomna myndighetsärenden 
 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
Inkomna myndighetsärenden ökade med 19% under 2017 jämfört med föregående år vilket 
medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för valet 
att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att planerade 
tillsyner inte kan utföras i samma omfattning. 
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande. Ökning av 
inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt lagen om skydd 
mot olyckor inte görs i samma omfattning och det finns risk att planerade tillsyner inte kan 
genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid 
under 2018. Det finns en korrelation mellan tillsyner och räddningstjänstens remissvar i 
byggskedet. Om det inte byggs rätt från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva 
en åtgärd i ett förvaltningsskede. 
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämpligt 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baseras på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
I internkontrollplanen 2017 beslutades det att en plan för prioritering skulle tas fram kring 
vad som skulle göras. Planen skulle även visa på lämplig bemanning för den del av 
avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande brandskydd. Målet är att 
svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de tillsyner som 
prioriteras enligt tillsynsplan. 
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Under 2018 minskade antalet byggärenden och avdelningen Skydd och Samhälle har under 
året blivit fullbemannade enligt organisationsskiss och tillsynsarbetet har effektiviserats. 
Resurser från kombitjänster har minskat. Risker kvarstår under 2019 men kommer inte 
lyftas som kontrollområde. 

 
2  Förberedelse inom kris och säkerhet 
 
Det finns en risk att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt inom Kris & Säkerhet. Vid en 
extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas planering och 
fördelning av resurser är Räddningstjänsten inte delaktig. Risken är att SÄRF inte kan 
förbereda sig på rätt sätt vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. Genom 
kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvar ska 
SÄRF bli en del av arbetet. 
 
Att rekrytera en krisberedskapsstrateg som har dialog med kommunledningar och SÄRFs 
ledning har ej lyckats på grund av bristande sökningsunderlag. Omtag tas under 2019. 
 
SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Kursen Högre kurs för 
samhällets krisberedskap och totalförsvar säkerställer kompetens på ledande funktioner. 
Kompetensen från tidigare arbetsgivare hos en av medarbetarna på avdelningen och hans 
aktiva deltagande i sjuhäradsnätverket bidrar också till att risken minskar. Deltagande vid 
krissamverkansdagar, både på lokal nivå och regional nivå bidrar också till minskad risk. 
 
En kontinuerlig uppföljning vid tertialuppföljningar kring var vi ligger i arbetet ska göras. 
En arbetsstruktur för SÄRF kring krisberedskap och totalförsvar bör även tas fram. 
 
3  Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 
 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
På grund av svårigheter med rekrytering inom RIB-kåren finns en risk att beslutad 
bemanning inte kan upprätthållas. I organisationen finns det sedan 2018-01-01 inom 
avdelningen Insats och Beredskap en Sektionschef med ansvar för RIB-stationerna. Under 
2018 ska uppföljning göras för det faktiska bemanningsläget på respektive RIB-station, 
månad för månad, och orsakerna till detsamma samt ska strukturerade medarbetarsamtal 
genomföras med platscheferna vid RIB-stationerna för att följa upp avgångarna. 
 
Som genomförda åtgärder under 2018 finns anställning av en sektionschef som enbart har 
till uppgift att vara ansvarig för RiB- och värnstationer. Syftet är att ge platschefer och 
övriga inom RiB- och värnorganisationen stöd och synliggöra en del av vår organisation 
som inte fått den uppmärksamhet som de behöver. Genom snabbare kontaktvägar in mot 
ledning och stödfunktioner samt mer närvaro på stationernas arbetsplatsmöten, övningar 
och i rekryteringsprocessen skall de känna mer delaktighet. Upplevelsen är redan nu att 
man uppfattar sig mer synliggjorda inom SÄRF:s organisation. 
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Under året har rekrytering till RiB och värn gjorts kontinuerligt med vårt system med 
praktik före slutgiltiga anställningstester. Ett system som ger de sökande en bättre inblick i 
yrket innan man tar det slutgiltiga steget in i yrket. Av årets 29 praktikanter så är i dag 8 i 
tjänst och 13 skall utbildas under våren 2019. Nya sätt att lösa beredskapen genom 
brandmän som enbart har beredskap på del av dygnet samt beredskap på två orter (hemort 
samt arbetsort) har genomförts. Ytterligare idéer finns på hur vi kan underlätta bemanning 
som kontorsarbetsplats för distansarbete på brandstation som exempel.  
 
Antal avgångar under året är totalt 15 st och 21 st har nyanställts varav tre återgått till 
arbetet vilket är väldigt positivt. Detta kan dock förändras fort då några stationer ligger nära 
sin lägsta nivå för antal anställda. Inspirationsdag för kvinnor har genomförts vid två 
tillfällen och gett ett flertal deltagare som i dag är anställda. 
 
Samtliga platschefer har under året haft ett första utveckling/platschefssamtal. Dessa kan 
vara en start för att stärka platscheferna i deras roll i organisationen. 

 
4  Underhåll av övningsfältet 
 
På grund av bristande underhåll på anläggningen då den används frekvent finns risk för 
stopp på delar av övningsfältet med konsekvensen att kostnad för intern övning och 
utbildning kan öka eller inte genomföras samt att intäkt från externa aktörer kan minska. 
 
Under året har kraftiga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten och standarden på 
förbundets övning- och utbildningsanläggning, Guttasjön. I mars 2018 genomfördes en 
behovsanalys på övningsfältet. Flera av övningsanordningarna visade brister och behövde 
åtgärdas. Det fanns även stora mängder materiel/skräp som inte användes till något som 
behövde transporteras till återvinning. 
 
Ett äskande av medel på 1.1 miljoner tilldelades för att ta tag i det mest akuta. Större 
reparationer genomfördes under sommaren och de övningsanordningar som reparerades är 
nu i bra skick.  
 
Personalen på Guttasjön påbörjade i juni ett arbete med att forsla bort materiel, skräp och 
diverse för återvinning. Över 200 ton har gått till återvinning. En säkerhetsdoktrin har 
tagits fram och implementerats för att höja säkerheten för de som övar och arbetar på 
fältet. 
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Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2018 per ansvar och projekt

Avdelning 100 Direktion

P-kod Projekt Budget Utfall
LA100 Löpande administration -114 000 -22 562
LONER Löner från Hogia lön -150 000 -160 579
Totalt -264 000 -183 141

Avdelning 110 Revision

P-kod Projekt Budget Utfall
LA101 Löpande administration -95 000 -82 876
LONER Löner från Hogia lön -55 000 -37 658
Totalt -150 000 -120 534

Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod Projekt Budget Utfall
Försäljning Anläggn tillg 0 252 100

LA102 Löpande administration -584 200 -613 824
LA110 Personalutbildning -152 000 -142 496
SA310 Information -465 000 -432 649
LONER Löner från Hogia lön -4 178 774 -2 320 576
Totalt -5 379 974 -3 257 445

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1
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Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod Projekt Budget Utfall
LONER Löner från Hogia lön -4 726 916 -4 796 408
BB350 Företagshälsovård -1 336 084 -1 283 363
SA100 Löpande administration -182 300 -200 024
SA110 Personalutbildning -90 250 -54 162
SA120 Ekonomihantering -534 750 -327 449
SA130 Dokumenthantering -96 900 -103 055
SA135 Projekt -133 250 -7 200
SA140 Telefonväxel -232 750 -217 803
SA150 Kontorsmateriel & maskiner -210 000 -141 138
SA160 Försäkringar -800 000 -816 452
SA200 Personalhantering heltid -770 750 -666 307
SA201 Personalhantering alkoholtestning -15 200 -11 400
SA205 Trivselpengar 0 -94 098
SA210 Personalhantering deltid -379 200 -143 033
SA220 Lönehantering -465 750 -471 225
Totalt -9 974 100 -9 333 117

Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod Projekt Budget Utfall
BA100 Löpande administration -203 125 -264 203
BA110 Personalutbildning -185 250 -205 212
BB100 Avtal Falköping 316 000 348 394
BB101 Avtal Mullsjö -20 900 -8 832
BB102 Avtal Gislaved -239 400 -186 868
BB104 Avtal Falkenberg 500 18 582
BB105 Avtal Herrljunga 30 000 29 414
BB106 Avtal RSG -9 500 10 992
BB107 Avtal Jönköping -9 500 -118 280
BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -9 500 0
BB110 Avtal Ardagh Glass Limmared 365 000 369 596
BB112 Avtal IVPA -160 000 0
BB120 Avtal Vattendykning 0 0
BB200 RCB - beredskap -903 321 -715 421
BB210 IL2 - beredskap -635 000 -723 595
BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -145 350 -80 772

BB221-BB224 Skogsbränder sommaren 2018 0 0
BB360 LIA - praktikanter 0 -1 245
IB100 Räddningstjänstplanering -23 750 9 254
IB110 Restvärdesräddning 350 000 384 068
IB130 SOL-centralen -147 250 -107 160
IB140 SOS-Alarm -3 157 000 -2 938 664
IB160 Kommunikation -1 281 050 -1 550 778
LONER Löner från Hogia lön -55 425 481 -54 410 662
Totalt -61 493 877 -60 141 392

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2
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Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod Verksamhet Budget Utfall
210 Bollebygd deltidskår -2 705 795 -2 910 211
211 Töllsjö räddningsvärn -164 088 -270 001
221 Dalsjöfors deltidskår -2 649 526 -2 861 321
222 Fristad deltidskår -2 710 486 -2 634 779
223 Viskafors deltidskår -2 111 276 -2 314 348
224 Borgstena räddningsvärn -127 244 -141 524
225 Hedared räddningsvärn -131 532 -199 485
230 Svenljunga deltidskår -2 793 979 -2 803 964
231 Mjöbäck deltidskår -2 367 132 -2 417 091
240 Tranemo deltidskår -1 754 859 -1 674 384
241 Dalstorp deltidskår -2 540 710 -2 619 146
243 Limmared deltidskår -1 754 860 -1 781 520
244 Länghem räddningsvärn -158 711 -247 936
250 Ulricehamn deltidskår -4 182 961 -4 434 187
251 Hökerum räddningsvärn -125 717 -114 608
252 Trädet deltidskår -1 608 003 -1 505 127
253 Vegby deltidskår -2 488 003 -2 627 762
254 Liared räddningsvärn -131 532 -97 402
260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 206 410 -1 246 186
261 Fritsla deltidskår -1 236 713 -1 284 849
262 Horred deltidskår -2 441 092 -2 439 237
263 Sätila deltidskår -2 342 067 -2 063 966
264 Torestorp deltidskår -1 114 188 -1 073 915

Totalt -38 846 884 -39 762 949

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3
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Avdelning 420 Utbildning

P-kod Projekt Budget Utfall
BB300 Kompetensutbildning MSB -1 462 240 -1 476 940
BB305 Arbetsmiljöutbildning -47 500 0
BB310 Körkortsutbildning -95 000 -208 797
EA100 Löpande administration -62 250 -29 206
EA110 Personalutbildning -10 450 -53 801
EA200 Utbildningsmaterial gemensam -13 538 0
EU110 Information/utbildningsprojekt -124 788 -185 123
EU200 Brandkunskap extern kund 206 000 461 768
EU201 Uppdragsutbildningar 300 000 3 138
EU205 Brandskyddskontrollant 15 000 -508
EU206 SBA steg 2 0 3 682
EU210 Heta arbeten 412 000 288 289
EU211 Anläggningsskötare 5 000 -2 190
EU212 Brandfarlig vara steg 1 25 500 -7 931
EU213 Brandfarlig vara steg 2 43 380 0
EU218 Sotningskurs 6 110 16 014
EU220 Sjukvårdsutbildning 160 000 397 513
EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 600 000 504 910
EU234 Avtal Vårdhögskola 35 000 29 164
EU235 Avtal Medlemskommuner 598 694 1 493 596
EU240 Utbildning räddningstjänster/MSB 1 348 211 875 443
EU299 Uthyrning externa anordnare 498 565 771 797
IB200 Metodutveckling -142 500 0
IB900 Inomhusbranden 0 0
IB906 MSB Förb Sveriges friv Brandkårer 0 8 743
IU100 Internutbildning, heltid -209 000 -144 315
IU110 Internutbildning, deltid -620 300 -755 630
IU130 Grundutbildning, deltid -633 500 -529 451
LONER Löner från Hogia lön -4 467 030 -4 787 879
TG110 Kök / matsal 116 750 148 996
TG120 Lönebidragsanställning -79 340 -54 072
TG200 Övningsanordningar -906 250 -1 716 560
TG210 Övningsmateriel -1 013 250 -1 641 927
Totalt -5 516 726 -6 591 277

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 4
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Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod Projekt Budget Utfall
LONER Löner från Hogia lön -8 082 316 -7 913 700
BB320 Fysisk träning -205 255 -227 042
IB120 Automatiska brandlarm 7 527 967 6 990 188
SA190 Museet -38 950 -66 924
SA290 Personalservering -18 750 -71 582
SA300 IT/Datahantering -2 039 600 -1 847 289
TA100 Löpande administration -16 650 -23 065
TA110 Personalutbildning -38 950 -51 620
TA120 Lönebidragsanställning 0 92
TL205 Guttasjön, fastigheter -643 781 -682 400
TL210 Bollebygds brandstation -458 350 -453 404
TL211 Töllsjö brandstation -127 350 -116 119
TL220 Borås brandstation -5 218 905 -5 416 000
TL221 Dalsjöfors brandstation -188 294 -137 504
TL222 Fristad brandstation -219 275 -205 209
TL223 Viskafors brandstation -98 610 -102 936
TL224 Borgstena brandstation -37 153 -33 180
TL225 Hedareds brandstation -35 398 -40 690
TL226 Förråd Borås -48 000 -48 537
TL230 Svenljunga brandstation -1 075 400 -1 059 969
TL231 Mjöbäcks brandstation -141 350 -173 653
TL240 Tranemo brandstation -394 950 -432 657
TL241 Dalstorps brandstation -146 550 -105 271
TL243 Limmareds brandstation -8 550 -7 358
TL244 Länghems brandstation -66 700 -65 915
TL250 Ulricehamns brandstation -1 407 900 -1 437 417
TL251 Hökerums brandstation -59 750 -49 621
TL252 Trädets brandstation -138 500 -201 088
TL253 Vegby brandstation -104 850 -114 080
TL254 Liareds brandstation -72 850 -71 112
TL260 Skene brandstation -2 120 273 -2 102 917
TL261 Fritsla brandstation -168 550 -161 830
TL262 Horred brandstation -547 250 -528 825
TL263 Sätila brandstation -257 300 -242 578
TL264 Torestorp brandstation -110 310 -101 743
TL265 Förråd Skene -77 000 -59 698
TL269 Skene övningshus -206 312 -232 666
TV100 Fordonsverkstad Borås -3 576 300 -3 999 464
TV110 Fordonsverkstad Mark -568 080 -678 665
TV120 Rökskyddsverkstad -375 500 -433 874
TV130 Kemverkstad -196 250 -236 236
TV140 Slangverkstad -268 190 -155 501
TV150 Radioverkstad -344 850 -378 111
TV155 Radiolänknät -6 450 -68 361
TV160 Skrädderi -1 379 590 -1 212 240
TV170 Ersättningsförråd -1 300 000 -1 313 662
TV180 Tvätthall -82 000 -62 760
TV190 Snickeri -14 250 -1 586
Totalt -25 203 425 -26 135 779

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 5
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Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod Projekt Budget Utfall
AF100 Analys och uppföljning -50 000 -35 943
AF140 Extraordinära händelser -4 750 -5 121
AF206 Avtal Borås Stad Civilförsvar 0 0
AF230 Avtal Krisberedskap och säkerhet 0 0
AF240 Avtal Marks Kommun 0 0
LONER Löner från Hogia lön -4 868 417 -4 246 624
MA100 Löpande administration -43 800 -39 446
MA110 Personalutbildning -75 000 -91 404
MF100 Tillsyn LSO 350 000 263 009
MF113 Tillst brandfarliga och expl. varor 200 000 485 241
MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 522 759
Totalt -3 991 967 -3 147 529

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 6



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1625

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2018
Årsbokslut 2018 per kontoklass

Resultat per kontoklass
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 23 708 983 24 224 298
Personal -122 229 167 -121 319 121
Pension -15 123 684 -12 366 189
Materiel -11 494 627 -12 558 467
Tjänster -29 099 098 -29 665 871
Avskrivningar -6 671 581 -6 569 863
Räntekostnader -2 000 -12 725
Ränteintäkter 0 230
Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584
Totalt -311 174 2 332 876

Resultat per Avdelning
Avdelning Budget Utfall
Direktion -264 000 -183 141
Revision -150 000 -120 534
Förbundsdirektör -5 379 974 -3 257 445
Verksamhet & Chefsstöd -9 974 100 -9 333 117
Insats & Beredskap -61 493 878 -60 141 392
Personal Deltid -38 846 884 -39 762 949
Utbildning -5 516 727 -6 591 277
Teknik & Fastighet -25 203 428 -26 135 779
Skydd & Samhälle -3 991 968 -3 147 529
Finansförvaltning 150 509 785 151 006 039
Totalt -311 174 2 332 876

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1
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Resultat Förbundsledning
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 0 254 643
Personal -4 601 482 -3 032 880
Pension -191 792 -109 809
Material -54 500 -55 737
Tjänster -946 200 -617 337
Totalt -5 793 974 -3 561 120

Resultat Verksamhet & Chefsstöd
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 0 107 813
Personal -6 777 350 -6 616 259
Pension -272 150 -236 732
Material -218 600 -235 800
Tjänster -2 706 000 -2 352 139
Totalt -9 974 100 -9 333 117

Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 2 726 450 5 371 223
Personal -87 746 662 -92 221 795
Pension -9 706 874 -6 843 863
Material -578 425 -1 288 039
Tjänster -4 871 250 -4 921 867
Avskrivningar -164 000 0
Totalt -100 340 761 -99 904 341

Resultat Utbildning
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 7 295 070 5 973 079
Personal -8 408 357 -8 276 148
Pension -399 657 -355 411
Material -2 906 931 -2 831 642
Tjänster -1 096 850 -1 101 155
Totalt -5 516 725 -6 591 277

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2
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Resultat Teknik & Fastighet
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 10 490 701 10 960 282
Personal -7 867 959 -7 838 411
Pension -675 341 -503 390
Material -7 718 973 -8 134 390
Tjänster -19 431 856 -20 619 870
Totalt -25 203 428 -26 135 779

Resultat Skydd & Samhälle
Kontoklass Budget Utfall
Intäkter 3 196 761 1 557 258
Personal -6 752 356 -4 416 385
Pension -372 235 -213 318
Material -17 196 -23 247
Tjänster -46 942 -51 837
Totalt -3 991 968 -3 147 529

Resultat Finans
Kontoklass Budget Utfall
Personal -75 000 1 082 757
Pension -3 505 634 -4 103 666
Avskrivningar -6 507 581 -6 569 863
Material 0 10 388
Tjänster 0 -1 666
Ränteintäkter 0 230
Bankkostnad -2 000 -12 725
Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584
Totalt 150 509 785 151 006 039

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3
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1 Inledning  
 
Visionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är att uppnå ett 
olycksfritt samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, 
förhindra och minska risken för skada på person, hälsa, egendom och miljö med 
hänsyn till de lokala förhållandena med ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor samt minimera uppkommen skada med bästa resursåtgärd så långt 
det är möjligt. 
  
Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbetet som organisationen 
utför är till flera delar svåra att mäta eller ha någon form av måluppfyllelse trots 
att insatserna ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast 
fullgott göras genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till 
annan för att skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
medlemskommunernas liksom i allmänhetens intresse att ständigt utveckla och 
effektivisera vår verksamhet. Genom att förstärka samverkan och samarbete 
mellan olika samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, är ett arbete 
som ständigt pågår som också har börjat ge resultat.   
  
Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå varje del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga men också hur verksamheten 
styrs med tydliga strukturer, deltagatande i medarbetarforum samt riktade 
kommunikationsåtgärder.  
 
Förbundet har infört regelmässiga Tertialuppföljningar som innebär uppföljning av 
Budget, Verksamhetsplan, Internkontrollplan - genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys och utförda förbättringsåtgärder -, Arbetsmiljö, Miljö, 
Medarbetarsamtal, Jämställdhet, Kompetensinventering och Utvecklingsområden 
inom respektive avdelning. 
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2018 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 25 st. 
prioriterade aktiviteter för 2018 och de är en del av målen beskrivna i 
Handlingsprogrammet 2016-2019.  
 

1.1 Uppdraget  
SÄRF:s huvudsakliga uppgifter, regleras i förbundsordningen som beslutas av 
medlemskommunernas direktion inför varje mandatperiod och fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen beskriver de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsynsskyldigheten som 
åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och även pröva 
tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en organisation som både ansvarar för 
och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för medlemskommunerna.  
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1 Inledning  
 
Visionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är att uppnå ett 
olycksfritt samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, 
förhindra och minska risken för skada på person, hälsa, egendom och miljö med 
hänsyn till de lokala förhållandena med ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor samt minimera uppkommen skada med bästa resursåtgärd så långt 
det är möjligt. 
  
Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbetet som organisationen 
utför är till flera delar svåra att mäta eller ha någon form av måluppfyllelse trots 
att insatserna ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast 
fullgott göras genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till 
annan för att skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
medlemskommunernas liksom i allmänhetens intresse att ständigt utveckla och 
effektivisera vår verksamhet. Genom att förstärka samverkan och samarbete 
mellan olika samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, är ett arbete 
som ständigt pågår som också har börjat ge resultat.   
  
Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå varje del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga men också hur verksamheten 
styrs med tydliga strukturer, deltagatande i medarbetarforum samt riktade 
kommunikationsåtgärder.  
 
Förbundet har infört regelmässiga Tertialuppföljningar som innebär uppföljning av 
Budget, Verksamhetsplan, Internkontrollplan - genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys och utförda förbättringsåtgärder -, Arbetsmiljö, Miljö, 
Medarbetarsamtal, Jämställdhet, Kompetensinventering och Utvecklingsområden 
inom respektive avdelning. 
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2018 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 25 st. 
prioriterade aktiviteter för 2018 och de är en del av målen beskrivna i 
Handlingsprogrammet 2016-2019.  
 

1.1 Uppdraget  
SÄRF:s huvudsakliga uppgifter, regleras i förbundsordningen som beslutas av 
medlemskommunernas direktion inför varje mandatperiod och fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen beskriver de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsynsskyldigheten som 
åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och även pröva 
tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en organisation som både ansvarar för 
och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för medlemskommunerna.  
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1.2 Verksamhetens styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den 
händelsestyrda verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har 
direktionen fattat beslut om ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och 
prestationsmål för verksamheten redovisas. Utifrån läges- och problembeskrivningar samt 
riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala mål som ett led att uppnå säkerhets- 
och prestationsmål inom tidsperioden.  
 
För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs 
av direktionen. Detta dokument omfattar inte all verksamhet utan fokuserar på ett antal 
utvalda områden som prioriteras under budgetåret 2018. Aktiviteter kommer att följas upp 
tertialvis. Inom SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa en god och 
fungerande verksamhet. Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument möjliggörs 
förväntade resultat och effekter. 
 

1.3 Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det 4-åriga 
Handlingsprogrammet till årliga verksamhetsplaner med Prioriterade aktiviteter. 
 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras 
med % -andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive 
aktivitet i kursiv stil. 
 
Årets samtliga aktiviteter som ingår i verksamhetsmålen för LSO är uppfyllda till 100 %. 
De prioriterade aktiviteterna är slutförda till 95 % och för de som inte är slutförda 
finns förklaringar under respektive aktivitet. 
 
 

  2 Förebyggande verksamhet 
 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Sotning och brandskyddskontroll 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

  
2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  
Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 
Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 
Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 
Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 
Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Genomföra tillsyn enligt årlig tillsynsplan.     100% 
Under 2018 ska en utredning av SÄRFs tillsynsverksamhet göras. 
Utredningens syfte är att utreda vilket behov av myndighetsutövning som 
finns för att uppnå prestationsmålet mot ett ökat antal tillsyner samtidigt 
som det ökade antalet myndighetsärenden ska hanteras. Utredningen ska 
fungera som ett beslutsunderlag. 

    100% 

 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
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• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

  
2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  
Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 
Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 
Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 
Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 
Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Genomföra tillsyn enligt årlig tillsynsplan.     100% 
Under 2018 ska en utredning av SÄRFs tillsynsverksamhet göras. 
Utredningens syfte är att utreda vilket behov av myndighetsutövning som 
finns för att uppnå prestationsmålet mot ett ökat antal tillsyner samtidigt 
som det ökade antalet myndighetsärenden ska hanteras. Utredningen ska 
fungera som ett beslutsunderlag. 

    100% 

 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
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Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Utbilda tillståndshandläggare och tillsynsförrättare gällande nya föreskrifter 
om ”hantering av brandfarliga gaser och vätskor”. Senast det kom nya 
föreskrifter var 1998 respektive 2000. Det är viktigt att alla handläggare får 
utbildning i de senaste föreskrifterna för att kunna utföra kvalitativ 
myndighetsutövning. 

   0%* 

Det vanligaste tillståndsärendet för hantering av brandfarlig vara är 
gasolhantering i restauranger. Under 2018 ska ett informationsblad gällande 
”gasolhantering i restauranger” skapas som kan delas ut till restaurangägare 
för säkrare hanteringen och effektivare tillståndshantering. 

   100% 

Förklaring: 
*MSB har inte gett ut nya föreskrifter under 2018 (skulle kommit 2018-01-01).  
 

2.3 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF 
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och 
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, 
översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska 
brandskyddet lever upp till gällande byggregler. I plan- och byggprocessen säkerställs 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Genomföra utbildning för byggnadsinspektörer och/eller 
bygglovshandläggare i Boverkets Byggregler kapitel 5.     100% 

Under 2018 ska utbildning genomföras för planhandläggare i 
medlemskommunerna i räddningstjänstens intressefrågor.    100% 

 

2.4 Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  
Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 
Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om 
högre risker i en verksamhet. 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Utveckla rutinerna för SÄRFs delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka för 
en tidig medverkan i respektive process. 
Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets 
byggregler kap. 5 
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Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 
Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Uppföljning och återkoppling till respektive kommun genom information till 
räddningstjänstförbundets direktion ska ske en gång per år.    100% 

 
 

2.5 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 
Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 
RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 
Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 
Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
SÄRFs medlemskommuner har i uppdrag att bygga upp det lokala civila 
försvaret. SÄRF ska aktivt delta i arbetet då räddningstjänsten är en central 
del av kommunernas krisarbete samt en betydelsefull aktör i en utlöst 
krissituation.  

   100% 

Det ska genomföras utbildningar för samverkansbefäl under 2018. Målet är 
att SÄRFs samverkansbefäl ska kunna ta en större roll vid 
medlemskommunernas operativa krisarbete. 

   100% 

 
2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
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Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 
Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Uppföljning och återkoppling till respektive kommun genom information till 
räddningstjänstförbundets direktion ska ske en gång per år.    100% 

 
 

2.5 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 
Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 
RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 
Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 
Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
SÄRFs medlemskommuner har i uppdrag att bygga upp det lokala civila 
försvaret. SÄRF ska aktivt delta i arbetet då räddningstjänsten är en central 
del av kommunernas krisarbete samt en betydelsefull aktör i en utlöst 
krissituation.  

   100% 

Det ska genomföras utbildningar för samverkansbefäl under 2018. Målet är 
att SÄRFs samverkansbefäl ska kunna ta en större roll vid 
medlemskommunernas operativa krisarbete. 

   100% 

 
2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
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genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå 
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos äldre eller andra utsatta grupper – Individanpassat brandskydd. 
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga 
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden 
enligt Seveso och Miljöbalken.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet. 
I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en modell om 
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 
I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka 
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  
Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Medverka vid minst fyra kommunikationsinsatser i samverkan med 
kommunikatörerna och rikta informationen kring brandskydd i hemmet.    100% 

Starta upp projekt med individanpassat brandskydd i minst en av våra 
medlemskommuner. Detta är ett långvarigt projekt men det är prioriterat     100% 

 

2.7 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att 
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport 
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin 
tur som underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass 
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har 
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk 
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i 
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens 
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring. 
Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRFs egna insatser 
som insatser från andra räddningstjänster. 
Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och 
kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Personal ska genomgå minst en extern och intern utbildning för att öka 
SÄRF:s kompetens inom området insatsuppföljning. Utbildningen ska syfta 
till att utveckla de enkla insatsuppföljningarna. 

   100% 
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3 Operativ verksamhet 
 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Räddningstjänstplanering 
• Insatsplanering 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
kan ges som ett varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark 
och Ulricehamn och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 
Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 
Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 
Omarbeta ledningshandboken. 
Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 
Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 
Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten.    100% 
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3 Operativ verksamhet 
 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Räddningstjänstplanering 
• Insatsplanering 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
kan ges som ett varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark 
och Ulricehamn och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 
Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 
Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 
Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 
Omarbeta ledningshandboken. 
Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 
Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 
Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten.    100% 
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3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation 
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall 
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda 
objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en 
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På 
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt 
meddelande till allmänheten. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 
Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av insatsplaner till 
respektive verksamhet i större utsträckning. 
Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är lättillgängliga för 
den aktuella räddningsstyrkan. 
Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att 
användas vid insats ska tas fram. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Framtagande av insatskort för automatlarmsobjekten i Ulricehamn.    100% 

  
3.3 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska 
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom 
avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning 
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att 
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av 
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra 
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av 
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt 
restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna vid en olycka.  

 

4 Stödverksamhet 
 
4.1  Teknik & Fastighet 
 
Nedanstående ingår i Avdelningen för Teknik & Fastighet 

 Material, Fordon och Verkstäder 
 Fastigheter 
 Radio, IT och Automatlarm 
 Museum 
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Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för samtlig teknisk utrustning som används 
inom förbundet, inkluderat IT-drift, verkstad och service samt för de fastigheter som ingår i 
förbundets avtal.  
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög 
nivå likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt så att SÄRFs verksamhet 
kan utvecklas utifrån fastställda mål och planer genom god omvärldsbevakning och 
uppfyllande av allmänhetens förväntningar.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även till viss del av 
privata aktörer så det ingår i avdelningens ansvar att ombesörja förändringar/förbättringar av 
fastigheter samt visst underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm.    100% 
Rekrytera Automatlarmshandläggare, klart maj månad 2018    100% 
Iordningställa reception samt samlingslokal plan 4 på Borås brandstation, 
klart 1a kvartalet 2018.    100% 

Iordningställande av museum på brandstationen i Borås, klart att ta emot 
besök från september 2018          75%* 

* Förklaring: Utförs med frivillig arbetskraft och planeras bli klart att ta emot besökare fr.o.m. 
maj 2019. 
 
 

4.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 
 Intern utbildning och övningsplanering 
 Extern utbildning 
 Övningsanläggning 

 
 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
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Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för samtlig teknisk utrustning som används 
inom förbundet, inkluderat IT-drift, verkstad och service samt för de fastigheter som ingår i 
förbundets avtal.  
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög 
nivå likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt så att SÄRFs verksamhet 
kan utvecklas utifrån fastställda mål och planer genom god omvärldsbevakning och 
uppfyllande av allmänhetens förväntningar.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även till viss del av 
privata aktörer så det ingår i avdelningens ansvar att ombesörja förändringar/förbättringar av 
fastigheter samt visst underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm.    100% 
Rekrytera Automatlarmshandläggare, klart maj månad 2018    100% 
Iordningställa reception samt samlingslokal plan 4 på Borås brandstation, 
klart 1a kvartalet 2018.    100% 

Iordningställande av museum på brandstationen i Borås, klart att ta emot 
besök från september 2018          75%* 

* Förklaring: Utförs med frivillig arbetskraft och planeras bli klart att ta emot besökare fr.o.m. 
maj 2019. 
 
 

4.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 
 Intern utbildning och övningsplanering 
 Extern utbildning 
 Övningsanläggning 

 
 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 
Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ 
förmåga. 
Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd 
mot olyckor. 
Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus 
där ett informationsbehov föreligger.  
Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större 
olyckor och kriser. 
Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner 
i förbundet. 
Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på 
Serfnet. 
Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får 
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet. 
Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp 
målgrupper till extern utbildning. 
Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har 
genomförts och mot vilka målgrupper. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 
Om SÄRF tilldelas kurser för GRIB under 2018 ska detta genomföras enligt de 
volymer som anges av MSB. (2 kurser 1A och 1 kurs 2)     100% 

SÄRF ska delta aktivt i utbildningsrådet och förebygganderådet under 2018. 
Genom att delta i rådens möten och därmed framtagande av utbildningar 
för olika personalgrupper bidra till en för VG-regionen likartad fortbildning 
av all SÄRFs personal. 

   100% 

 

4.2.2  Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRFs operativa 
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna 
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt 
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större 
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, 
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och 
övning genomförs på SÄRFs övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda handlingsmönster och 
räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 
Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska omarbetas.  
Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl ska få tillräcklig övning i sin befälsroll. 
Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande organisationer. 
Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid samtliga anläggningar 
med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 
Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 
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Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 
Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner.    100% 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.    100% 

 
 
4.3  Verksamhets & Chefsstöd 
Avdelningen för Verksamhets & Chefsstöd ansvarar i huvudsak för: 

 Förvaltning: Ekonomi, Budget, Prognos, Avtal, Upphandling, Inköp, Diariet och Arkiv 
 HR: Rekrytering, Arbetsmiljö, Lön, Personaladministration, Planering och 

Schemaläggning 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet. 
Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden. 
Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i 
Beredskap.    100% 

Implementering av riskanalyser i verksamheten som underlag till årliga 
Internkontrollplaner.    100% 

Upphandling av företagshälsovård ska genomföras inför 2019-01-01.    100% 
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Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 
Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner.    100% 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.    100% 

 
 
4.3  Verksamhets & Chefsstöd 
Avdelningen för Verksamhets & Chefsstöd ansvarar i huvudsak för: 

 Förvaltning: Ekonomi, Budget, Prognos, Avtal, Upphandling, Inköp, Diariet och Arkiv 
 HR: Rekrytering, Arbetsmiljö, Lön, Personaladministration, Planering och 

Schemaläggning 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  
Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet. 
Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden. 
Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i 
Beredskap.    100% 

Implementering av riskanalyser i verksamheten som underlag till årliga 
Internkontrollplaner.    100% 

Upphandling av företagshälsovård ska genomföras inför 2019-01-01.    100% 
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Dygnet runt, 365 dagar om året, 
finns vi för invånarnas säkerhet 
och upprätthåller beredskap för 

att hantera olika typer av olyckor. 
Vi är omkring 500 anställda 
och tillsammans arbetar vi 
för att nå vår vision om 

ett tryggt och olycksfritt 
samhälle för alla.
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Förbundsledningen har ordet

Inom Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, SÄRF, 
trädde en ny organisationsstruktur 
i kraft den 1 januari 2018. Syftet 
var att effektivisera organisationen 
med tydligare ledning och 
styrning av verksamheten men 
också genomförande av ett med- 
arbetardrivet utvecklingsarbete. 
I början året anordnades för 
första gången ett evenemang för 
all personal inom förbundet med 
gemenskap och framåtanda i 
fokus. 

Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt som 
fungerar i utvecklingen mot en 
modern offentlig förvaltning. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten och 
metoden riktade insatser är sådana 
exempel. 

Övnings- och utbildnings- 
verksamheten för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap, RiB, 
och räddningsvärnspersonal 
utvecklas genom att all 
övningsverksamhet ska anses 
som en helhet. Satsningen 

ska verka bland annat som 
relationsskapande inom SÄRF 
med ett gränslöst perspektiv 
där varje individ är betydelsefull 
oberoende roll. Under en 
tvåårsperiod har ett omfattande 
arbete genomförts för att 
digitalisera RiB-personalens 
löneredovisning.

Vår kompetens efterfrågas i en rad 
olika sammanhang, inte minst vad 
gäller utbildning. Under året har 
resurser avsatts för underhåll 
och modernisering av vår 
välkända övnings- och 
utbildningsanläggning Guttasjön. 
En trettioåring som i år ökat sin 
beläggning och stått värd för 
många både lokala, nationella och 
internationella besök. Hittills har 
49 länder besökt anläggningen, 
några flera gånger. 

Vår politiska direktion har initierat 
besök av EU-parlamentariker, 
minister och oppositionsråd. 
Det har varit uppskattade 
besök som bland annat berört 
krisberedskap, civilt försvar samt 
miljöarbete. Vår miljöhänsyn, 

ihop med återkommande 
barn- och ungdomsprojekt 
och deltagande i ett nationellt 
jämställdhetsprojekt var något 
som ledde fram till att vi blev 
en av tre som slutnominerades 
till Guldbrandposten och 
Årets Räddningstjänst. Ett 
nyinstiftat pris som delas ut av 
Brandmännens Riksförbunds 
branschtidning, Swedish 
Firefighters.

Pilotprojektet Gender Coach 
Programmet, med syfte att 
utveckla kompetens inom 
jämställdhets- och 
genusintegrering, är ett av årets 
arbeten som utförts inom ramen 
för Räddningstjänster i samverkan 
i Västra Götaland, RäddsamVG, i 
samarbete med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB, samt Nätverket för 
Jämställd Räddningstjänst, NJR. 

Utvecklingen inom RäddsamVG 
pågår ständigt och vi har en aktiv 
roll i beredningsgruppen som 
bygger på deltagande av de fyra 
största räddningstjänsterna i länet 

På förändringsresan mot en  
modern offentlig förvaltning
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samt fyra mindre som väljs in 
årsvis. Dessutom medverkar 
Räddningschefen med ansvar 
för Sjuhäradsnoden, SÄRF och 
Herrljunga, i Regionala Rådet med 
landshövdingen som ordförande. 

RäddsamVG:s samarbete blev 
särskilt uppmärksammat under 
sommarens skogsbränder i 
Mellansverige. Engagerade 
medarbetare och särskilt 
intresse från vår stora RiB- och 
räddningsvärnsorganisation, stod 
för förtjänstfulla insatser på olika 
platser i landet samtidigt som vi 
kunde upprätthålla vår egen 
beredskap under kritiska veckor 
med svåra omständigheter i 
anledning av den extrema 
sommarvärmen.  

Vi är en aktiv part i en rad olika 
nätverk i vårt närområde liksom i 
andra sammanhang.
Deltagande vid Nordisk 
Räddningstjänstkonferens med 
respektive lands motsvarighet till 
MSB, möten med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, 
samt Sobona har bidragit till ökad 

kunskap, insyn och i vissa fall 
möjlighet till påverkan i strategiska 
frågor. 

Vi ser fram emot ett utvecklat 
samarbete med Polismyndigheten 
då det under året stod klart att 
Polisutbildningen startar i Borås 
i januari 2019. Vi samövar 
kontinuerligt inom vissa områden, 
även med ambulanssjukvården. 
Under 2019 kommer en 
aktörsgemensam utbildning att 
genomföras i att hantera 
antagonistiska händelser. 

Att, med god arbetsmiljö 
som ledstjärna, utveckla och 
förbättra lokaler, materiel och 
metoder är ett ständigt pågående 
arbete. Vår målsättning är att 
arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
hela verksamheten, i vardag som 
i förändring. Antalet arbetsskador 
har minskat jämfört med tidigare 
år och en tänkbar koppling är att 
de åtgärder som vidtas har effekt  
i organisationen.

Lyckade rekryteringssatsningar 
och välbesökta inspirations- 

tillfällen riktade till kvinnor har 
gett resultat. Antalet 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, har ökat. 
Jämställdhet och mångfald är 
centrala faktorer för att vara en 
räddningstjänst för alla.

Krisberedskap och civilt försvar 
är högst aktuella frågor. Vi följer 
utvecklingen då räddningstjänsten 
är en betydelsefull aktör i 
kommunernas krisarbete, 
extraordinära händelser i fredstid 
och under höjd beredskap. Att 
arbeta med anpassning till risker 
och behov som finns inom våra 
medlemskommuner återspeglas i 
vår utveckling.

SÄRF tackar avgående presidie 
och direktion som har visat ett 
stort intresse för vår verksamhet 
och utveckling. Den nytillträdda 
politiska ledningen välkomnas 
i arbetet med utveckling av 
räddningstjänstverksamheten.

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande 

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör
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Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdrag och mål

Att förhindra och minska 
konsekvenser av olyckor

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

Uppdrag
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 
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Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Tillsammans med våra 
medlemskommuner arbetar 
vi bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser.  

Vi arbetar även för 
att stödja våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället behöver 

vi identifiera, dokumentera och 
analysera enskilda risker, tillbud 
och olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och 
tar tillvara erfarenheter både 
i det olycksförebyggande 
arbetet och i de insatsoperativa 
beredskapsförberedelserna för att 
ständigt utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Informera och stödja

Utbildning
Under 2018 har vi mött och 
utbildat 11 523 personer. 
Det är en ökning med drygt 
2 000 personer jämfört med 
föregående år. Till våra vanligast 
förekommande utbildningar hör 
brand, hjärt-lungräddning samt 
systematiskt brandskyddsarbete.

Vi utbildar fortlöpande anställda 
i våra sex medlemskommuner. 
Här, likt många andra av våra 
utbildningsgenomföranden, 
arbetar vi för att stärka den 
enskildes förmåga att förebygga 
och hantera olyckor.

Barn och unga
Under året har vi satsat på ett 
koncept riktat mot elever i 
grundskolans årskurs 2 och 5. 
Våra besök syftar till att främja 
dialog kring brandskydd i 
hemmet, bland annat ges eleverna 
en checklista att gå igenom 
tillsammans med övriga familjen. 
Samtliga förbundets högstadie-
skolor har erbjudits föreläsningar 

 
Möten och utbildning främjar 
kunskap och ökad förståelse

i brandsäkerhet. Ett 20-tal 
föreläsningar hölls under året, 
något vi hoppas utveckla under 
2019. Vår personal har samtalat, 
både med enskilda individer och 
hela klasser, efter händelser så 
som anlagda bränder och skade-
görelse i skolmiljö. Merparten av 
dem har genomförts inom 
ramarna för FABIS, förebygga 
anlagd brand i skola, i samverkan 
med Marks kommun. Ett liknande 
arbete är under uppstart i 
Svenljunga kommun och 
involverar personal vid vår lokala 
RiB-kår. 

Vi samverkar med ett antal 
gymnasieskolor inom förbundets 
gränser. Under hösten har arbete 
med att ta fram en RiB-utbildning 
på gymnasienivå genomförts. RiB 
står för räddningstjänstpersonal i 
beredskap och målet är att elever 
ska ges kompetens att arbeta 
inom räddningstjänsten som en 
del av sin gymnasieutbildning. 
Avtal kommer att tecknas under 
våren 2019. 

Under sommarmånaderna 
bedriver vi Brandman på turné. 
Turnéstopp görs i alla våra 
medlemskommuner för att 
möta allmänheten, främst barn 
och unga. Vi ger förebyggande 
information, bland annat kring 
brandskydd och vattensäkerhet.

Välbesökt övningsfält
Vår utbildnings- och 
övningsanläggning Guttasjön 
fortsätter att locka många besök, 
lokala som nationella och 
internationella. Under året har en 
rad stora företag valt att förlägga 
diverse tester kopplade till 
metodutveckling på fältet. Vi ser 
att intresset för den typen av 
genomföranden ökar. Varje 
förfrågan hanteras noggrant och 
vi sätter alltid säkerhet och miljö i 
fokus. 

I september 2018 var det 30 år 
sedan Guttasjön invigdes. 
Tusentals timmar av övning och 
utbildning har satt sina spår. 
Under året har resurser avsatts 
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för att ge fältet en upprustning 
och flera övningsanordningar har 
byggts om och moderniserats.

Vi ser fram emot en utvecklad 
samverkan med Polismyndigheten 
då det under det gångna året stod 
klart att polisutbildningen startar 
i Borås 2019. Polismyndigheten 
kommer att upprätta en skjutbana 
inom vårt övningsområde som 
ska stå klar under hösten 2019.

MSB:s nya utbildningssystem 
GriB, Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, startades upp under 
året. Guttasjön är en av de platser 
där utbildningen ges och då med 
Securitas som huvudman.Vår 
personal håller i olika delar av 
utbildningsgenomföranden samt 
ansvarar för materiel och service.

Övnings- och 
utbildningsverksamheten för vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
utvecklas. Två gånger per år, med 
start andra halvåret 2019, kommer 

personalen att kallas till Guttasjön 
för övningsgenomföranden i linje 
med respektive stations förmåga.

Aktiv samhällsaktör
Vi deltar i medlemskommunernas 
säkerhets- och trygghetsarbete på 
bred front, bland annat via 
brottsförebyggande råd. I Borås 
Stad är vi även en del av ett forum 
för lokal myndighetssamverkan.

Vi bjuder årligen in företag och 
kommunala tjänstemän 
verksamma inom brandskydd till 
en gemensam träff. Genom dialog 
vill vi skapa en ökad förståelse för 
räddningstjänstens arbete och 
verka för samsyn.

Med syfte att förklara vår roll i 
byggnadsprocessen och hur ett 
framtida samarbete med 
räddningstjänsten kan komma 
att se ut, har vi föreläst för 
blivande byggnadsingenjörer 
och affärsingenjörer vid Borås 
Högskola.

Vi strävar efter att ha en aktiv 
roll vid arrangemang i vårt 
område. Likväl när det kommer 
till att bistå med expertis kring 
personantal och riskavstånd som 
faktiskt deltagande för att visa 
vår verksamhet och nå ut med 
förebyggande information. Borås 
Pride, Mark Pride, musikfestivalen 
Uport och Kretsloppsveckan 
i Borås är exempel på större 
arrangemang där vi varit 
involverade. 

Under året har 20 av våra totalt 
25 kårer och räddningsvärn 
deltagit vid ett 40-tal lokala 
evenemang runt om i förbundet. 
Vi har medverkat vid merparten 
av de så kallade Stadsdelsdagar 
som arrangerats runtom i Borås. 
I de områden som av Polisen 
klassas som särskilt utsatta har 
vi avsatt större resurser, bland 
annat för att erbjuda de boende 
möjlighet att prova på att hantera 
släckutrustning. 

Antalet 
utbildade på vårt 
övningsfält 2018

11 523
2017: 9419
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Hantera

Effektiv samverkan leder arbetet 
mot ett olycksfritt samhälle

Ärendehantering
Tillsyn enligt LSO, Lagen om 
skydd mot olyckor, och LBE, 
Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, är de ärenden 
som räddningstjänsten själva äger 
och initierar. Resterande ärenden 
hanteras som inkommen handling. 

Vi har avsatt resurser för att 
arbeta med tillstånd för 
egensotning vilket resulterat i 
kortare handläggning.

Tillsynsarbete
Verksamhetsmålet att genomföra 
totalt 120 st tillsyner har uppnåtts. 
Årets tematillsyner, där ett stort 
antal liknande verksamheter 
besöks, utgjordes av vårdboenden, 
skolor och förskolor. Dessa 
verksamheter var även fokus vid 
uppstarten av en så kallad riktad 
insats under hösten. Under en 
tvåveckorsperiod genomförde 
alla SÄRF:s tillsynsförrättare 
tillsynsbesök på ovan nämnda 
verksamheter. En metod som 
bidrog till att nå det uppsatta 
målet för året. Arbetssättet med 
riktade insatser kommer att 
utvecklas under 2019.

Under året har ett antal 
samordnade tillsyner, med bland 
andra Polis och Skattemyndighet, 
genomförts hos verksamheter 
med serveringstillstånd. 

Föregående år innebar en stor 
ökning av antalet inkomna 
handlingar, totalt 817 st. Det att 
jämföras med årets 709 st. 
Bygglov är ärendetypen med 
störst minskning. Dialoger 
med medlemskommunernas 
bygglovskontor genomförs för att 
identifiera orsaker.

Antal ärenden 2017-2018
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10Dessa tillsyner görs oanmälda 
på kvällstid då verksamhet 
pågår. Vi ser fördelar med att 
respektive organisation ges 
ökad förståelse för hur andra 
kommunala myndigheter utövar 
sitt myndighetsansvar. Härigenom 
besöks även samtliga nattklubbar, 
något som annars inte ingår i vår 
tillsynsplan.

Händelsetyper
Antalet händelser, 2 781, utgör 
en mindre ökning jämfört med 
föregående år. 

Trafikolycka är, efter automatlarm, 
den vanligast förekommande 
händelsetypen inom förbundet. 
Rv 40 är den klart mest 
trafikerade i vårt område och har 
under åren 2015 till 2018 varit ett 
objekt vi studerat.

Trafikflödet har ökat med drygt 
10% sedan 2016, en bidragande 
orsak tros vara omskyltningen 
till Stockholm. Antalet olyckor 
låg på samma nivå fram till 
2017 då de ökade med 61% på 
vägsträckan. Vissa trafikplatser 
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och kortare vägavsnitt sticker 
ut i olycksstatistiken. Vi kan 
konstatera att var femte 
trafikolycka på Rv 40 medfört 
personskada under 2018 och att 
antalet allvarligt skadade personer 
blivit färre. Vi kommer att följa 
upp detta under de kommande 
åren för att se eventuella trender 
samt se över åtgärder som kan 
leda till minskat antal olyckor. 

Brand ej i byggnad är en 
händelsetyp som ökat markant. 
Den varma och långvariga 
sommaren bidrog till en ökning av 
bränder i skog och mark. Under 
sommarmånaderna gjorde vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
tre gånger så många arbetstimmar 
jämfört med föregående år.
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En av årets händelser
Sällan har Sverige skådat en så 
varm och lång sommar som under 
2018. Den långvariga torkan förde 
med sig utmaningar, bland annat 
för landets räddningstjänster då 
bränder rasade i skog och mark i 
norr såväl som i söder. Under 
större delen av sommaren rådde 
eldningsförbud i hela landet. 

Fredagen den 13 juli 2018 sattes 
våra resurser särskilt på prov i och 
med många samtida händelser 
i förbundet. Utlösande var ett 
åskoväder som drog in över de 
södra delarna av området efter 
flera veckors högtryck och torka.  
Under en period på två timmar 
var 16 av våra kårer och 
räddningsvärn involverade i tio 
samtida händelser, främst brand i 
terräng men även trafikolycka och 
villabrand.

Den insats som kom att bli den 
mest omfattande var skogs-
branden i Godasten, Svenljunga 
kommun. Den larmades in på 
fredagseftermiddagen av 
brandflyget som var ute på 
bevakning. Som mest arbetade 
närmare 60 personer från 15 
stationer med att släcka branden. 
Insatsen kunde avslutas efter 
drygt två dygn.

Sammanfattningsvis var det 
21 larm den 13 juli och under 
sommarmånaderna, juni-augusti, 
larmades vi 106 gånger till brand 
i skog och mark i vårt område. 
Detta under en period då vi även 
skickade resursförstärkning till 
släckningsarbete längre norrut, 
framför allt Dalarna. Något som 

skedde i nära samverkan med 
Räddningstjänsten Herrljunga 
enligt den rutin som 
utarbetats inom RäddsamVG, 
Räddningstjänster i samverkan i 
Västra Götaland. 

Tack vare vår engagerade personal 
och vår stora RiB- och räddnings- 
värnsorganisation hade vi 
möjlighet att skicka resurser, 
samtidigt som vi höll beredskapen 
i vårt förbund.  
 
Under cirka en månads tid 
skickade vi resursförstärkningar 
som bestod totalt av ett 80-
tal personer samt fordon och 
materiel.
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Utveckla

Kompetensutveckling är  
av största vikt för verksamheten

Erfarenhetsåterföring
Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt inom 
ramarna för vår nya organisation. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten, där 
personal med olika kompetens 
och erfarenhet ingår, är ett sådant 
exempel. Grupperna har 
specialistkompetens inom varsitt 
specifikt område och bevakar 
utvecklingen av detta.

Att finna och dra nytta av 
erfarenheter efter utförda insatser 
är av största vikt för vår 
verksamhet. Under året har 
personal, via externa utbildningar, 
stärkt förmågan till fördjupade 
olycksundersökningar samt 
sakkunnigutlåtanden. 
Kompetensen är viktig, då 
exempelvis spridningsutlåtanden 
är kopplade till rättssäkerhet i 
och med åtal. Förenklade 
olycksutredningar genomförs 
också och då i stor utsträckning 
av operativ personal.

Elbilsbränder, de risker som 
brandutsatta batterier innebär 
samt säkerhet för vår personal i 
samband med dessa insatser är en 
fråga vi arbetat med under året. 
Vi följer noga den forskning och 
utveckling som sker på området. 

Vi vill utveckla anvädningen 
av drönare då vi ser fördelar 
vid en rad olika händelser. En 
projektgrupp arbetar bland 
annat med säkerhet och risker, 
metodik samt implementering av 
en ny drönare i organisationen. I 
förlängningen ser vi att drönare 
kan vara ett verktyg för effektivare 
och säkrare insatser samt 
förbättrad insatsuppföljning och 
utbildning.

Vi är en aktiv part i det 
regionsgemensamma nätverket 
RäddsamVG där alla 19 
räddningstjänster i Västra 
Götaland ingår, vilket omfattar 
50 kommuner. Under året har vi 
varit den drivande organisationen 
gällande fortbildning i 

förebyggande frågor. Vi har bland 
annat bjudit in till föreläsning 
i bärverk samt utbildning i 
utförandekontroll, vilka hölls av 
externa parter.

Samhällsutveckling
Vi arbetar nära våra 
medlemskommuner. Bland 
annat med syfte att likrikta 
kommunernas arbete i 
bygglovsfrågor. För att 
effektivisera och underlätta 
planarbetet verkar vi också för att 
respektive kommun ska ta fram en 
generell riskanalys.

Arbetet med individanpassat 
brandskydd pågår i två av våra 
medlemskommuner, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har för avsikt att 
starta insatser för personer med 
behov av extra hjälp vid händelse 
av brand under 2019.

Svårigheter att hantera 
antagonistiska händelser har 
aktualiserats de senaste åren 
och ett koncept för samövning 
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och utbildning mellan 
blåljusorganisationerna har 
arbetats fram. Vi har genomfört 
en intern utbildning för våra yttre 
befäl och fortsatt arbete kommer 
att genomföras i Polisregion Väst 
med aktörsgemensam utbildning 
2019 och övning 2020.

Säker arbetsmiljö
I lokaler såväl som gällande 
fordon, materiel och metoder 
sker ständig utveckling med 
arbetsmiljö i fokus. Framträdande 
under året har varit Guttasjöns 
utökade säkerhetsarbete. Något 
som bland annat medfört att 
alla övnings- och utbildnings- 
genomföranden startar vid 
samma plats och innefattar 
en säkerhetsgenomgång samt 
instruktioner för det aktuella 
objektet.

Miljöhänsyn är en central fråga 
för oss och hela räddningstjänst-
sverige. Vårt arbete, bland annat 
kopplat till släckvattenhantering, 

uppmärksammades vid en 
rad besök 2018. Bland annat 
stod vi värdar för besök från 
justitie- och inrikesministern, 
EU-parlamentariker samt Miljö- 
och energidepartementet och 
Försvarsmakten.

Civilförsvar
Det säkerhetspolitiska läget 
har förändrats de senaste åren. 
Frågor kring totalförsvar och 
civilförsvar har väckts. Det finns 
i dagsläget inga direktiv kring hur 
kommunerna ska agera eller hur 
det civila försvaret ska byggas 
upp. 

Vårt arbete har 2018 innefattat 
krigsplacering av personal samt 
säkerhetsskydd. En av våra 
Avdelningschefer har även samlat 
kunskap i ämnet, bland annat 
genom deltagande i ”Högre kurs 
för samhällets krisberedskap 
och civilt försvar” som ges på 
Försvarshögskolan via MSB. 

Vi följer utvecklingen och 
kommer aktivt delta i det framtida 
arbetet då räddningstjänsten är 
en central del av kommunernas 
krisarbete samt en betydelsefull 
aktör i en utlöst krissituation.
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Medarbetare

Ny organisation med  
lyckade rekryteringssatsningar

Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser till kårer 
med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB, och en 
rekryteringsprocess till 
heltidskårerna i Borås och Skene. 
Under 2018 har vi även haft 
behov av att nyanställa till flera 
andra befattningar, främst inom 
de tekniska och administrativa 
stödverksamheterna.

Det är viktigt för oss att nå 
presumtiva personalgrupper och 
vi arbetar aktivt för att sprida 
information om Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. En av 
årets utpekade målgrupper har 
varit studenter vid utbildningarna 
Skydd mot olyckor, SMO, samt 
Brandingenjörsprogrammet. 
Skolbesök har genomförts för att 
berätta mer om förbundet och 
hur det fungerar att arbeta hos 
oss.

Heltidsstationer
Grundkravet för arbete 
som brandman vid våra 
heltidsstationer är att utbildningen 
Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat 
anställer vi även personal från 
våra egna RiB-kårer. Detta är en 
uppskattad modell som resulterat 
i att flera RiB-anställda idag läser 
SMO. Tre av dessa kommer att 
anställas till heltidskårerna under 
2019.

Åldersfördelningen inom 
heltidskårerna innebär att flera 
pensionsavgångar kan bli aktuella 
under det kommande året. För 
att möta detta har vi i 2018 
års rekryteringsprocess valt att 
överanställa ett antal brandmän.

RiB-stationer
Vi har lyckats väl med våra 
rekryteringar av RiB-personal, 
delvis tack vare ett nytt upplägg 
för de sökande. Vi träffar nu varje 
enskild sökande för intervju och 
rullbandstest i nära anslutning 

till ansökan. Vid godkänt resultat 
kan en praktikperiod påbörjas 
omgående i väntan på ytterligare 
anställningstester. Vi upplever att 
individens intresse tillvaratas på 
ett mer effektivt sätt vilket gynnar 
organisationen.

Intresset för praktik är stort. Nio 
av 2018 års totalt 29 praktikanter 
är idag anställda som brandmän 
vid någon RiB-kår. Ytterligare 
13 av de 29 kommer att utbildas 
under våren 2019.

Under året har totalt 21 personer 
nyanställts. Under samma period 
har 13 personer avslutat sin 
anställning.

Det finns dock utmaningar vad 
gäller bemanning vid ett antal 
kårer inom förbundet.
Problematiken är främst kopplad 
till få lokala arbetstillfällen. Vi är 
flexibla i våra rekryteringar och 
har bland annat anställt personer 
som enbart har beredskap dagtid 
och således inte har sitt boende 
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på orten. Vi för en dialog med 
våra medlemskommuner då 
inställningen till att ha RiB-
personal anställd varierar. 
Förhoppningen är att skapa 
förståelse för yrket och de 
mervärden, i form av exempelvis 
utbildning i brandskydd och 
sjukvård, som kommer 
arbetsgivaren till gagn. Under 
året har vi även besökt ett antal 
företagarföreningar för att 
informera om yrket.

Räddningsvärn
I vårt förbund finns sex 
räddningsvärn på orterna: 
Borgstena, Hedared, Hökerum, 
Liared, Länghem och Töllsjö. 
Ett värn består av drygt tio 
personer, boende och ofta även 
arbetande på orten, som står 
frivilligt till förfogande. De 
används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen, en kvinna och 
63 män. Medelåldern vid våra 
räddningsvärn är 47 år. Under året 
har ingen person slutat och en 
person har antagits. 

Personalgrupper 2018 2017 2016
Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift 47 41 48

Dagtidspersonal med operativ roll Insatsledare i beredskap 4 4 3

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår 54 56 53 

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår 22 23 23

Insatsledare stationerade i Borås 6 12 12 

Inre befäl stationerade i Borås 6 - -

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer 297 285 276

Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter 64 64 62

Totalt 500 485 477

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2018-12-31 till 500 personer,  
31 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Bemanning RiB Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

 Kår Önskvärd  Anställda Varav Avgångar Nyanställda 
  bemanning 2018-12-31 kvinnor under året under året

 Bollebygd 21-23 23 1 1 3

 Dalsjöfors 16-18 20 0 0 1

 Dalstorp 21-23 21 0 0 1

 Fristad 21-23 23 1 1 0

 Fritsla 9-11 11 0 2 2

 Horred 21-23 19 0 1 0

 Limmared 13-15 15 0 0 3

 Tranemo 13-15 14 1 0 0

 Mjöbäck 16-18 16 2 0 0

 Skene RiB 9-11 10 1 1 1

 Svenljunga 21-23 22 0 2 2

 Sätila 21-23 16 1 0 1

 Torestorp 9-11 9 2 1 0

 Trädet 13-15 12 1 0 0

 Ulricehamn 29-31 33 1 1 3

 Vegby 16-18 18 1 2 2

 Viskafors 13-15 15 0 1 3

 Totalt  297 12 13 21
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Digitaliserat lönesystem
Arbetet med att digitalisera 
inrapporteringen av löneunderlag 
har slutförts. Detta innebär att all 
personal vid våra 17 RiB-kårer nu 
använder ett digitalt system för att 
redovisa sin arbetstid. 

En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för 
alla är ett arbete som vi ständigt 
utvecklar. Under 2018 har vi 
deltagit i ett för räddningstjänsten 
unikt pilotprojekt kallat Gender 
Coach Program. Programmet 
arrangerades av MSB, NJR 
samt RäddsamVG och riktade 
sig till tio räddningschefer som 
fick möjlighet att utveckla sin 
kompetens inom jämställdhets- 
och genusintegrering. Vi deltog 
med en adept och en coach.

Våra inspirationskvällar för 
kvinnor intresserade av 
brandmannayrket fortsätter att 
locka deltagare. Under året har två 
välbesökta kvällar hållits på våra 
stationer i Skene och Ulricehamn. 
Flera av deltagarna har senare 
sökt anställning hos oss alternativt 
påbörjat praktik.

Vi har utökat vårt engagemang 
i Pride och deltog i de lokala 
arrangemangen Borås Pride och 
Mark Pride. För första gången 
fanns vi även representerade med 
personal och fordon i den parad 
som avslutade Borås Pride.

Rekryteringssatsning 
inom RäddsamVG
Samverkan inom RäddsamVG 
utvecklas ständigt och vi har 

en aktiv roll i de arbetsgrupper 
som är verksamma, däribland 
HR-rådet. Under 2018 har rådet 
förberett en gemensam satsning 
för att främja bemanning vid 
länets RiB-kårer. Satsningen 
består av ett gemensamt 
kommunikationsmaterial för 
att marknadsföra yrket och det 
gemensamma event som planeras 
till den 10 april 2019. Målet är att 
ett stort antal RiB-kårer i länet då 
håller öppet hus.

Medarbetare

SÄRF:s organisation per 2018-01-01
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Kommunikation
Vi har fortsatt vår satsning på 
kommunikation där sociala 
medier är en viktig kanal till 
allmänheten, likväl för att nå 
ut med information om vår 
verksamhet som förebyggande 
budskap. Under sommarens 
eldningsförbud utgjorde våra 
kanaler en informationskälla för 
många.

Delar av vår befälsorganisation 
har genomgått medieträning med 
extern konsult. Vi har dagligen 
kontakt med media, framför allt 
i samband med insats. Att ges 
tillfälle till övning och reflektion 
kring dessa kontakter upplevdes 
som givande.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett ständigt 
fokusområde och löpande 
riskbedömningar och 
förbättringar sker. Vi vill fånga 
upp risker och eventuella brister 
och uppmanar alla anställda att 
anmäla tillbud, felanmäla brister 
i lokaler och utrustning samt 
anmäla arbetsskador. Samtliga 
anmälda tillbud och arbetsskador 
hanteras och följs upp i vår 
Skyddskommitté. 

Antalet anmälda tillbud har 
minskat under året. 
Arbetsskadorna har också minskat 
jämfört med föregående år, vilket 
förhoppningsvis är ett kvitto 

på att de åtgärder som vidtagits 
avseende arbetsmiljön haft effekt i 
organisationen.

Skyddsronder har genomförts 
och i samband med dessa har 
en genomgång gjorts på alla 
fastigheter. Skyddsronderna har 
utmynnat i en handlingsplan med 
ett antal åtgärder som följs upp i 
Skyddskommittén.

Den psykosociala arbetsmiljön är 
lika viktig som den fysiska. Vår 
kamratstödsgrupp arbetar aktivt 
med uppföljning och vid behov 
erbjuds även samtalsstöd via vår 
företagshälsovård.   
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  2018 2017 2016
  Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr 

 Sparade semesterdagar 2 412 5 727 2 914 6 622 2 929 6 439

 Komptid, timmar 657 224 656 213 641 195

 Flextid, timmar 3 910 1 254 3 521 1 129 3 401 1 092

 Förskjuten arbetstid, timmar 1 360 436 1 296 416 1 170 376

 Inarbetad skuld till personalen  7 641  8 380  8 102

Inarbetad tid 2018-12-31

  2018 2017 2016
 Schemalagd tid timmar % timmar % timmar %
 Schemalagd tid 328 901 100,00 320 331 100,00 307 579 100,00

 

 Frånvaro   
 Semester 35 802 11,64 30 897 10,05 31 819 10,34

 Sjukdom och rehabilitering 3 114 1,01 7 669 2,49 7 770 2,53

 Föräldrarledighet 7 558 2,46 7 400 2,41 7 059 2,30 

 Vård av sjukt barn 1 124 0,37 495 0,16 1 353 0,44

 Komptid, uttag 163 0,05 76 0,02 107 0,03

 Förskjuten arbetstid, uttag 125 0,04 89 0,03 159 0,05

 Annan ledighet 3 583 1,16 4 152 1,35 126 0,04 

 Summa frånvaro 51 469 16,73 50 778 16,51 48 393 15,73

 Återstår arbetad tid 227 432 83,27 269 553 83,49 259 186 84,27 

  

 Arbetad tid utöver schema      
 Övertid larm 428  548  612

 Övertid personalbrist 860  1 121  1 079

 Övertid övrigt 944  614  557

 Förskjuten arbetstid utbildning 0  0  9

 Förskjuten arbetstid övrigt 0  157  0

 Fyllnadstid 0  30  304

 Extrapass 326  0  0 

 Summa arbetad tid utöver schema 2 558  2 470  2 561 

    

 Totalt arbetad tid  279 990  272 023  261 747 
 Utbetald övertid i tkr (exkl PO) 853  1 238  1 072

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

Medarbetare

Foto: Boel Ferm
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  2018 2017 2016
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 139 136 125

  varav kvinnor 16 15 13 

  varav män  123 121 112

 Avgångar under året 10 7 7

 Nyanställda under året 13 7 4

 Personalomsättning (%) 6,9 6,7 5,89

 Sjukfrånvaro (%) 0,95 2,39 2,53

 Medelålder  Borås heltidskår 42 42 43

   Skene heltidskår 44 44 43

   Dagtidspersonal 47 46 47

 RiB-personal
 Antal anställda 297 285 276

  varav kvinnor 12 10 10 

  varav män  284 275 266

 Avgångar under året 13 25 33

 Nyanställda under året 21 34 22

 Personalomsättning (%) 4,5 8,9 11,4

 Sjukfrånvaro (%) 2,0 0,80 0,77

 Medelålder  42 42 43

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 3 16 9

 Anmälda tillbud 16 24 11

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 1,43 0,00

 30-49 år 0,38 0,00

 50 år eller äldre 1,48 0,00

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.

 Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
 Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.
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God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå.

Måluppfyllnad
Förbundet budgeterar årligen 
utifrån överenskomna 
medlemsbidrag. Förbundet 
förväntas uppnå minst nollresultat 
varje enskilt år. Det finansiella 
målet för 2018 uppfylls genom ett 
positivt resultat på 2,3 Mkr.

Årets prioriterade aktiviteter 
är slutförda till ca 95 % varav 
de aktiviteter som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO är 
uppfyllda till 100 %.  SÄRF 
genomför årligen ett stort 
antal aktiviteter för att på sikt 

uppnå fastställda mål enligt 
handlingsprogram och det är 
förbundets uppfattning att 
medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på ett 
effektivt sätt och att förbundet  
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. För 
detaljer i uppföljning av 
verksamhetens mål hänvisas till 
bilaga 3 Uppföljning av 
prioriterade aktiviteter i 
verksamhetsplan 2018.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
2,3 Mkr på en omsättning som 
uppgår till 184,8 Mkr (182,0 Mkr 
för 2017).

Ekonomisk redovisning

God ekonomisk hushållning med  
ett positivt resultat på 2,3 Mkr

SÄRF finansieras till största 
delen med skattemedel. 2018 var 
Medlemsbidraget 160,6 Mkr och 
det innebär en bidragsfinansiering 
av verksamheten med 88,7%. 
Resterande finansierar vi genom 
intäkter från myndighetsutövning, 
utbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster.

Vi prognosticerar våra pensions-
kostnader med en beräknad 
pensionsålder på 59,5 år för 
SAP-R (Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst) men ett 
flertal personer valde att fortsätta 
arbeta och detta minskade våra 
pensionskostnader.

God ekonomisk 
hushållning
God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 
nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor uppfylls.

 Mkr  2018 2017 2016 2015
 Årets resultat  2,3 6,5 6,9 1,8
 Intäkter  24,2 26,0 23,7 19,0
 Kostnader inkl. avskrivningar  181,0 174,3 166,7 163,4

Årets resultat
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Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska redovisas i 
Årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR). 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt balanskravsresultat för 
2018.

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår 
till 24,2 Mkr och består 
av myndighetsutövning, 
uppdragsutbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster. 

Intäkterna har minskat 2018 
avseende uppdragsutbildningar 
men det återspeglas delvis i 

kostnadsbilden. 
I den nya 
organisationen 
som gäller från  
2018-01-01 har 

den nybildade Utbildnings- 
avdelningen lagt stort fokus 
på upprustning av förbundets 
övningsanläggning, Guttasjön, 
och på att uppdatera och nyteckna 
utbildningsavtal..

Verksamhetens 
kostnader
Verksamhetens kostnader utgörs 
av kostnader för personal, 
lokaler, materiel och tjänster. 
Jämfört med föregående år har 
personalkostnader ökat, delvis 
p.g.a. årets lönerevision men 
en stor kostnadsökning härrör 
från sommarens skogsbränder. 
Kostnader som uppkommit vid 
hjälp till annan Räddningstjänst 
täcks av MSB men ökade 
kostnader p.g.a. skogsbränder 
inom Förbundets område belastar 
årets resultat.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 73,0% (72,1%) 
av förbundets totala kostnader. 
Kostnaden för lön och sociala 
avgifter är totalt 4,4%  högre än 
föregående år och nedbrutet per 
kategori så är ökningen för RiB-
anställda (Räddningspersonal i 
Beredskap) 6,8% och för övrig 
personal 3,2%. Elimineras 
kostnadsökningen för sommaren 
skogsbränder så är ökningen även 
för RiB-anställda 3,2%.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension 

    Belopp i Tkr
 Årets resultat 2018   +2 333
 Reducering av jämförelsestörande poster  0
 Reducering av samtliga realisationsvinster  -252
 Årets balanskravsresultat   +2 081

Beräkning av Balanskravsresultat

Foto: Boel Ferm
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Ekonomisk redovisning

2015: 4,7

per 2018-12-31 och RIPS17 
är beaktat i beräkningen. 
Förbundets kostnad för SAP-R 
(Särskild Avtalspension inom 
Räddningstjänst) är lägre än 
budget p.g.a. att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 
framåt i tiden men är något högre 
än föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom avgifter för 
att utföra uppdraget enligt 
handlingsprogrammet. 
Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
160,6 Mkr vilket är en höjning 
från 2017 med 2,9%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 88,7% (89,4%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2018 
790 kr (774 kr).

Finansnetto
Finansnetto utgörs av 
kostnadsränta för Pensionsskuld.

Avskrivningar och 
investeringar
Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år p.g.a. 
höga investeringar 2017. 

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
3,8 Mkr (21,8 Mkr).

Årets investeringar avviker mot 
Investeringsbudgeten men dessa 

kommer att genomföras under 
2019 varav 2 st  
Släck/Räddningsbilar är 
påbörjade och ingår i Pågående 
investeringar.

Utvärdering av 
Ekonomisk Ställning 
Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet är ungefär 
oförändrad, se kassaflödesanalys. 
Eget kapital uppgår till 
51,2 Mkr och ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1997 på 
14,2 Mkr samt förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2018 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. I 
samband med framflyttningen har 
pensionskapitalet räknats om 
vilket genererar ökad kostnad för 
2019. Internbudget 2019 är 
därmed ej i balans och 
Direktionen beslutade i december 
2018 att den ökade pensions-
kostnaden 2018 ska finansieras 
från Eget Kapital.

Utveckling – risker och 
möjligheter
Förbundet står inför många 
utmaningar när det gäller 
utveckling av räddningstjänst och 
förebyggande arbete.  
Samverkan i olika former 
med räddningstjänster, 
medlemskommuner, andra 
kommuner, statliga myndigheter, 
regionen och organisationer 

blir alltmer angeläget. SÄRF är 
sedan 2016 med och finansierar en 
regionsamordnare inom  
RäddSam VG.  

Arbetsmetoder, val av tekniska 
lösningar och ökad uppmärksamhet 
på arbetsmiljörisker driver 
utvecklingen inom räddningstjänst 
och kräver resurser i form av tid 
och pengar. Vi  måste säkerställa 
drift och funktionalitet hos 
IT-system som förutom 
verksamhetssystem som används 
i det dagliga arbetet inom 
förebyggande och utryckande 
verksamhet också omfattar 
ekonomi, personalsystem, 
automatlarmshantering, 
kommunikation via Rakel, 
radiosystem och telefoni.

Vi har en liten administrativ 
organisation vilket utgör en viss 
sårbarhet, särskilt i rekrytering 
till vissa nyckelfunktioner. Det 
sker daglig prioritering av vilka 
aktiviteter som är möjliga att 
genomföra, vilket också är 
en av de risker som beskrivs i 
Internkontrollplan 2018. 

Sårbarhet kan också uppstå i 
situationer eller förändringar som 
står utanför förbundets inverkan 
eller påverkan.

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till 
största delen på svårigheter att 
prognostisera Pensionskostnader 
inom SAP-R. För 2018 består 
avvikelserna av lägre kostnader för 
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avtalspension, personalkostnader 
är högre på grund av sommarens 
skogsbränder men också lägre på 
grund av vakanser som ännu 
inte är tillsatta inom den nya 
organisationen, samt 
tillkommande kostnad för 
upprustning Guttasjön enligt 
Direktionsbeslut 2018-03-16.

Intern styrning och 
kontroll  
Kommunallagen anger att 
direktionen ska tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
förbundet och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Det vill säga att de ska med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om 
verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar.  

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom förbundet ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

 % 2018 2017 2016 2015
 Budgetavvikelse Årets resultat +1,6 +4,7 +5,3 +1,2

Budgetsäkerhet

 Påverkan i Mkr
 1% förändring av Medlemsbidraget    1,5
 1% Löneförändring     1,2
 1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden  2,0
 Självrisk i händelse av stor skada    4,5
  (0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

Känslighetsanalys av risker

 Balanslikviditet  268% 273% 271% 284% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  57,8 56,7 55,2 59,8
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 34% 32% 29%
 (Eget kapital/tillgångar)

 % och Mkr 2018 2017 2016 2015

Internkontrollplan 2018
Förbundet har genomfört en  
risk-, väsentlighets- och 
konsekvensanalys av 
verksamheten för 2018 genom att 
ringa in de rutiner och processer 
som är viktiga att följa upp. 
Förbundets metod för 
riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och 
värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet har 2018 infört 
Tertialuppföljningar och där ingår 
uppföljning av Internkontrollplan, 
genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys, samt 
uppföljning av Budget, 
Verksamhetsplan, genomförda 
förbättringsåtgärder m.m. 

För årets uppföljning av 
Internkontrollplan 2018 hänvisas 
till bilaga 4.
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2018 2017

 Verksamhetens intäkter 1 24 224 26 049

 Verksamhetens kostnader 2 -174 404 -168 289

 Avskrivningar 3 -6 570 -6 083

 Summa verksamhetens nettokostnader  -156 750 -148 323

 Medlemsavgifter 4 160 600 156 000

 Finansiella intäkter 5 0 0

 Finansiella kostnader 6 -1 517 -1 212

 Årets resultat  2 333 6 465

Balansräkning, Tkr
    2018-12-31    2017-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 48 192 50 989 

 Pågående investering 8 8 667 1 115

 Summa materiella anläggningstillgångar  56 859 52 104

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 34 38

 Summa finansiella anläggningstillgångar  34 38

 Summa anläggningstillgångar  56 893 52 142

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 25 734 22 162

 Kassa och Bank  66 545 67 298

 Summa omsättningstillgångar  92 279 89 460

 Summa tillgångar  149 172 141 602

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  48 928 42 462

 Årets resultat   2 333 6 466

 Summa eget kapital  51 261 48 928

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 63 462 59 928

 Summa avsättningar  63 462 59 928

fortsättning balansräkning nästa sida
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Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2018 2017 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  3 849 7 678

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 570 6 083 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -252 -311

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  3 534 2 799 

    13 701 16 249 

 Erhållen ränta  1 1 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 517 -1 213

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  12 185 15 037

 

Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -3 571 - 14 985

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 702 516 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 316 568   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -11 325 -13 853

 Försäljning av anläggningstillgångar  252 311

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 4 29

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 069 -13 513

 Ökning/minskning av likvida medel  -753 -12 945 

 Likvida medel vid årets början  67 298 80 243

 Likvida medel vid årets slut  66 545 67 298 

    2018-12-31 2017-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 11 330 8 500

 Övriga kortfristiga skulder  23 119 24 246

 Summa kortfristiga skulder  34 449 32 746

 Summa skulder  34 449 32 746

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  149 172 141 602
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Ekonomisk redovisning

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2018 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2017

 Automatiska brandlarm 9 762 9 559
 Myndighetsutövning 1 260 1 216
 Uppdragsutbildning 5 038 7 136
 Avtal 5 479 5 064
 Bidrag från EU,  AMS mfl 739 997
 Uthyrning lokaler, fordon 888 870
 Teknisk service 446 589
 Övrigt 360 307
 Realisationsvinst 252 311
 Summa 24 224 26 049

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017

 Löner och arvoden 88 725 85 224
 Personalomkostnader 28 794 27 153
 Pensioner 10 850 10 195
 Personalsociala 3 800 3 189
 Lokaler 13 498 13 309
 Materiel 12 558 12 899
 Främmande tjänster 16 179 16 320
 Summa 174 404 168 289

 Not 4 Kommunbidrag 2018 2017

 Bollebygd 8 158 7 925
 Borås 79 946 77 657
 Mark 32 522 31 590
 Svenljunga 9 829 9 547
 Tranemo 10 905 10 592
 Ulricehamn 19 240 18 689
 Summa 160 600 156 000

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2018 2017

 Ränta pensionsavsättning 1 516 1 212
 Övriga finansiella kostnader 1 0
 Summa 1 517 1 212

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2018 2017
 Kundfordringar 19 482 18 790
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 249 3 366
 Övriga fordringar 3 6
 Summa 25 734 22 162

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  1 115 9 072
 Omklassificeringar under året  -3 773 -21 810
 Anskaffningar 11 325 13 853
 Utgående anskaffningsvärde 8 667 1 115

 Not 12 Kortfristiga skulder 2018 2017

 Leverantörsskulder 11 330 8 500
 Semesterlöneskuld 7 643 8 381
 Upplupna löner 2 515 2 625
 Upplupna sociala avgifter 934 975
 Arbetsgivaravgift 2 366 2 439
 Moms 2 126 1 912
 Pensioner, individuell del 3 873 4 055
 Pensioner, löneskatt 1 008 926
 Övriga interimsskulder 308 467
 Övriga kortfristiga skulder 2 346 2 466
 Summa 34 449 32 746 

 Not 11 Pensionsavsättning 2018 2017
 Ingående balans 59 928 57 129
 Utbetalningar -1 937 -2 109
 Ränta mm 1 546 707
 Årets intjänande 3 235 3 654
 Särskild löneskatt 690 547
 Utgående balans 63 462 59 928

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2018 2017

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 167 14 591
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  162 285 141 617
 Omklassificeringar under året 3 773 21 810 
 Försäljningar och utrangeringar - 939 -1 142
 Utgående anskaffningsvärde 165 119 162 285
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  111 296 106 355
 Årets avskrivningar enligt plan 6 570 6 083 
 Försäljningar och utrangeringar  -939 -1 142
 Summa 48 192 50 989
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Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås

Börje Eckerlid (C), Vice ordförande, Ulricehamn

Ulf Sjösten (M), Borås 

Torsten Lindh (S), Svenljunga

Anders Brolin (S), Tranemo

Carl Pålsson (FR), Bollebygd

AnnSofi Turesson (S), Mark

Skene, 2019-03-15

Förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
Mohamed Farah (S), Borås

Anna Christensen (M), Borås

Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshöj (M), Mark
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Revisionsberättelse 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört två av 25 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2018. Förbundet 
har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att genomföra aktiviteterna. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2018 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteterna inte 
genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2018-03-07

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00401 3.4.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst, 
direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.            

     

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 29 mars 2019 
årsredovisning 2018 och översände den till kommunalförbundets medlemmar 
för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Resultatet för 2018 redovisas till + 5 295 tkr jämfört med + 79 tkr för 2017. 
Det egna kapitalet uppgår till 29 455 tkr.  
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.   

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse  
2. Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst   
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 74
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst

2019-06-03 Dnr KS 2019-00401 3.4.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 19/0021-1 

2019-03-29 
  

 1 (1) 

 
Årsredovisning 2018 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 
 
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  
 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 
 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 
 
 

 

 

Åsa Fröding 
Förbundsdirektör 
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Årsredovisning 2018 
 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och översänder den till 
medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 
innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 
 
Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 
bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2018.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  
 ÅRSREDOVISNING 2018, dnr 19/0021-2 
 Internkontrollrapport, 19/0021-3 

 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 
 
 

 

 

Åsa Fröding 
Förbundsdirektör 
 

ÅRSREDOVISNING 
Dnr 19/0021-5 

2019-03-29 

Årsredovisning 2018

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972 
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Förvaltningsberättelse
Inledning
”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den 
enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” (Förvaltningslagen 13 §).  

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov 
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje medlem 
har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 
medlemmens andel i kommunalförbundet. 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina 
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt 
ansvar för verksamheten. 
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En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda 
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 
2013. Förmedlingsverksamheten bedrivs på fem orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 

Ledord
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av 
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra 
verksamheten. 

Omvärldsbild
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra 
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet 
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien, 
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.1 

Migrationsverket redovisar prognoser vid fem tillfällen per år under 2018, till skillnad från senare 
år, har en stabil prognos gällande antalet asylsökande visats. Migranter har fortsatt haft begränsade 
möjligheter att ta sig till och igenom Europa och prognosen utgår ifrån att gränshinder kvarstår 
samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.2  

I maj beslutade regering att förlänga gränskontrollen i sex månader och i november förlängdes 
beslutet ytterligare tre månader. Fortsatta gränskontroller kvarstår även i Schengenmedlemstaterna 
i Europa.3  

Resultatet för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är ca 4 000 färre 
jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och Eritrea. Jämfört 
med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och Afghanistan medan 
antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet har jämfört med 
föregående år nästintill halverats.4 

1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2017 
2 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018 
3 www.regeringskansliet.se 
4 www.migrationsverket.se 
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Nuläge
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för

verksamhetens kvalitetssäkring.
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
 arbetar miljömedvetet.
 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i

samhället.

Måluppfyllelse
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 

Arabiska
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Somaliska
17%

Persiska 7%

Dari 6%

BKS 4%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Polska 2%

Albanska 2%
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Övriga 
16%

Figur 2 Språkfördelning 2018
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Nuläge
Under 2018 har Tolkförmedling Väst utfört ca 337 000 uppdrag. Budgeterat antal uppdrag för 
2018 var 335 000. Föregående år utfördes 
336 000 uppdrag. Medlemmarnas köp av 
förbundets tolktjänster i relation till köp 
av andra leverantörer har under de 
senaste två åren följts upp. Vid den första 
mätningen köpte medlemmarna 
tolktjänster från andra leverantörer 
motsvarade ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet arbetade därefter aktivt med 
att öka avtalslojaliteten. I den andra 
mätningen hade det negativa utfallet 
halverats. 

De mest efterfrågade språken är arabiska 
och somaliska som tillsammans står för 
drygt 54 % av uppdragen. Persiska, dari, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani 
följer därefter. Arabiska har ökat med knappt två procentenheter medan somaliska, persiska och 
dari har minskat. Sedan 2016 har efterfrågan på dari halverats. De tio största språken utgör knappt 
85 % av samtliga tolkuppdrag.  

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, rättssäkerhet och 
tillgänglighet i alla led.  

Tolkförmedling Väst 

 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för

verksamhetens kvalitetssäkring.
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
 arbetar miljömedvetet.
 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i

samhället.

Måluppfyllelse
Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder. 

Under året har ett utvecklingsarbete av synpunktshanteringen pågått. Ett särskilt team arbetar 
sedan hösten 2018 gemensamt med synpunktshanteringen och därmed för en ökad kvalitetssäkring 
av verksamheten. 

Inom förbundet finns en god ekonomisk medvetenhet, vilket har uppnåtts genom att 
verksamhetens ekonomi på olika sätt kontinuerligt under året kommunicerats och redovisats för 
verksamheten. 
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För att frigöra mera effektiv tolktid och minska resor mellan tolkuppdragen har förbundet 
utvecklat tolktjänsterna på distans. Förbundet uppmanar även tolkar att resa kollektivt för att 
minska miljöpåverkan. 

Under 2018 har representanter från förbundet informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande 
i olika forum. Bland annat har förbundet varit representerat på EuroPride, utbildningsinstitutioner 
och mässor. Förbundet erbjuder även medlemmarna gratis utbildning i tolkanvändande. 

För att vara en attraktiv uppdragsgivare arbetar förbundet kontinuerligt med att erbjuda 
uppdragstagarna vidareutbildning och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa 
marknadsmässiga arvoden görs årligen en översyn av arvodena. Under 2018 infördes även en ny 
arvodesmodell som ett led i detta arbete. 

Verksamhetsmål 2018 och måluppfyllelse
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

Kvalitetsmål 
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som

sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga

1 %.

Ekonomiskt mål 
 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.

Miljömål 
 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.

Arbetsmiljömål 
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %. 
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2018 var 13 % vilket är en ökning på 
knappt två procentenheter från föregående år. Senaste årens stora efterfrågan på tolkar har 
resulterat i att auktorisation inte varit nödvändig för att få uppdrag, motivationen för att 
auktorisera sig har därmed minskat. Den senaste tidens generella minskning på efterfrågan av 
språktolktjänster i samhället har resulterat i att förbundet i större utsträckning lyckats rekrytera 
redan etablerade och i viss mån auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna representerar dock 
inte de mest efterfrågade språken. Kammarkollegiet auktoriserar heller inte i alla efterfrågade 
språk. Målet är inte uppfyllt.  

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2018 utfördes 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen av sjukvårdstolkar vilket är en 
minskning med 0,9 procentenheter från föregående år. Minskning bedöms bero på att VGRs andel 
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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hälso- och sjukvårdsuppdrag har ökat med 2,8 procentenheter samt att förbundet under året 
tappat tre tolkar med sjukvårdskompetens. Förbundet har dock vid årets slut totalt sex fler tolkar 
med sjukvårdskompetens jämfört med föregående år. Dessa representerar likväl inte de mest 
efterfrågade språken. Förbundet har endast tillgång till fem sjukvårdsauktoriserade tolkar på 
arabiska varav endast en är verksam inom Göteborgsregionen. På somaliska som är näst mest 
efterfrågade språket finns ingen sjukvårdsauktoriserad tolk att tillgå. Målet är inte uppfyllt.  

Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.  
Förbundet har under senaste åren målmedvetet arbetat för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2018 har 56,3 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C, 
vilket är en ökning med 10,6 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2018 tillsatte förbundet 99,2 % av antalet inkomna beställningar. Detta är en ökning på 0,4 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  

Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga     
1 %.  
Under 2018 var antalet tillfällen då tolkar kommit försent eller uteblivit till bokade uppdrag 0,8 % 
vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter jämfört med 2017. Anledningen till detta förmodas 
vara att förbundet utvecklat arbetet med synpunktshantering. Detta har bland annat inneburit att 
tolkar med avvikelser konsekvent följts upp. Målet är uppfyllt.  

Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster. 
Under 2018 förväntades en ökad digitalisering ske genom att ett nytt verksamhetssystem skulle 
införas. Då upphandlingen av nytt verksamhetssystem inte föll ut enligt plan inföll inte heller den 
förväntade digitaliseringen. 40 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag har under 2018 
inkommit via digitala tjänster vilket är en minskning om två procentenheter jämfört med 2017. 
Minskningen är svår att förklara men en tänkbar orsak kan vara att användarvänligheten i 
nuvarande system inte är optimal och att bland annat korrigeringar av beställningar måste göras i 
personlig kontakt med förmedlare. Målet är inte uppfyllt. 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag. 
Under 2018 har totalt 40,4 % tolkuppdrag utförts på distans, vilket är en minskning på 1,2 
procentenheter jämfört med föregående år. I Skaraborgsområdet dominerar telefontolkning och i 
Göteborgsområdet bokas främst platstolkning. Antalet tolkuppdrag har minskat i Fyrbodal-, 
Skaraborg- och Sjuhäradsområdet och ökat i Göteborgsområdet, vilket förklarar minskningen av 
tolkuppdrag utförda på distans. Målet är inte uppfyllt.  

Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året. 
Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattning som förväntades. Resultatet påverkas starkt av några få medarbetares längre icke-
arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte uppfyllt.  

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm i alltifrån kortare meddelanden till längre 
tolkningsuppdrag.  
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Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl i direktkontakt med förmedlingspersonal som digitalt 
via webb och app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider 
administreras bokningar via direktkontakt av Västra Götalandsregionens regionservice. Dygnet 
runt, årets alla dagar, tillsätts tolk inom fem minuter för akuta tolkuppdrag via förbundets nya 
tjänst TolkNu.  

Förbundet har under 2018 utfört ca 337 000 uppdrag och av antalet inkomna beställningar har 
99,2 % tillsatts vilket är en ökning från föregående år. Förbundet har under perioden förmedlat 
språktolktjänster på 104 språk.  

År Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2018 337 000 99,2 % 
2017 336 000 98,8 % 
2016 355 000 97,6 % 
2015 307 000 97,3 % 

Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

Tolkar och översättare
Den 31 december 2018 hade förbundet 1 088 aktiva tolkar vilket är en ökning om 96 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 87 aktiva översättare. En översyn under året av översättarregistret har 
resulterat i att 64 ej aktiva översättare har avslutats. 27 uppdragstagare är verksamma både som 
tolk och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 251 auktoriserade och av dem har 58 tolkar 
även sjukvårdsauktorisation.  

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och erbjuder för närvarande endast 
auktorisation i ca 40 språk för språktolkar och i ca 30 språk för översättare. Detta kan jämföras 
med de ca 200 språk som talas i Sverige och de 104 språk som förbundet under föregående år 
tillsatte tolk i. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.  

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2018 
genomförde 248 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 46 % erhöll godkänt 
resultat. Andelen godkända resultat har minskat jämfört med föregående år samtidigt som antalet 
genomförda rekryteringstest har ökat. Förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden nu i 
större utsträckning erbjuder fler arbetstillfällen och tolkaspiranter med tillräcklig kompetens 
erhåller i större utsträckning andra mer attraktiva yrken.  

Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  

Under 2018 utfärdades 148 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de två senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 
50 tolkar har under året höjts till nivå 1C vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. 
Totalt 41 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och drygt 56 % av förbundets uppdrag 
utfördes av 1C-tolkar. 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen erbjuder 
förbundet samtliga aktiva tolkar en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 
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SRHR. Under 2018 genomgick 86 tolkar denna utbildning, vilket är 24 fler än föregående år. Totalt 
har förbundet 305 aktiva tolkar med SRHR-kompetens. 

År Antal genomförda 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal genomförda 
SRHR-utbildningar 

2018 248 46 % 148 86 
2017 211 56 % 212 62 
2016 251 52 % 195 35 
2015 475 33 % 224 76 

Tabell 2 Test och utbildningsstatistik 

Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala tillställningar 
till exempel julfika. Samtliga träffar har varit uppskattade kommunikationstillfällen för såväl 
uppdragstagare som förbundets personal.  

Kunder
Den 31 december 2018 hade förbundet 4 903 registrerade 
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 
1900 kunder. 99,9 % av förmedlade uppdrag köps av 
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen, 
som står för ca 72 % av de bokade uppdragen vilket är en 
ökning mot föregående år. Göteborgs Stad står för drygt 
hälften av medlemskommunernas totalt bokade uppdrag, 
dvs. nästan 15 %. 

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fem tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fem lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad, 
Trollhättan och Uddevalla, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. 
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, 
Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat 
telefonisystem köps separat.  

Figur 4 Organisationsschema 

VGR
72,0%

Medlems-
kommuner

28,0%

Icke 
medlemmar

0,1%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag
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Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har haft 
fem möten under 2018. 

Förbundets direktion utgjordes 2018-12-31 av: 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Aslan Akbas (S), ordförande Björn Thodenius (M), vice ordförande 
Rustan Hälleby (M), ersättare Jonas Kristiansen Adelsten (S), ersättare 

Alingsås kommun Borås Stad 
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot Lars-Åke Johansson (S), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Birgitta Bergman (M), ersättare 

Essunga kommun Falköpings kommun 
Daniel Andersson (M), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Gunilla Hermansson (KD), ersättare Pia Ragnar (M), ersättare 

Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Jens Persson (S), ersättare  Eric Mellberg (M), ersättare 

Götene kommun Hjo kommun 
Anders Månsson (GF), ledamot Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot 
Lars Holmberg (L), ersättare Bodil Hedin (S), ersättare 

Karlsborgs kommun Lerums kommun 
Elise-Marie Samuelsson (S), ledamot Eva Andersson (C), ledamot 
Kjell Sjölund (C), ersättare  Ulf Utgård (M), ersättare 

Lidköpings kommun Lilla Edets kommun 
Lena O Jenemark (S), ledamot Ingemar Ottosson (S), ledamot 
Rasmus Möller (M), ersättare Julia Färjhage (C), ersättare 

Mariestads kommun Mölndals stad 
Björn Fagerlund (M), ledamot Shahla Alamshahi (S), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare  Merjem Maslo (M), ersättare 

Munkedals kommun Orust kommun 
Hans-Joachim Isenheim (MP) Catharina Bråkenhielm (S), ledamot 
Malin Corner (M), ersättare  Ulf Sjölinder (L), ersättare 
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Skara kommun   Skövde kommun 
Michael Karlsson (S), ledamot  Birgitta Johansson (C), ledamot 
Ewa Karlsson (M), ersättare   Anita Löfgren (S), ersättare 
 
Tibro kommun   Tidaholms kommun 
Rasmus Hägg (S), ledamot   Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare   Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
 
Trollhättans Stad   Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot  Mikael Faleke (M), ledamot 
Michael Meijer (M), ersättare  Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
 
Uddevalla kommun   Ulricehamns kommun 
Stefan Skoglund (S), ledamot  Inga-Kersti Skarland (S), ledamot 
Elving Andersson (C), ersättare  Sebastian Gustavsson (M), ersättare 
 
Vara kommun   Öckerö kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot   Kent Lagrell (M), ledamot 
Agneta Edvardsson (M), ersättare  Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

Personal 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppgraderats vilket medfört att processer kopplade till 
förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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förmedlingsarbetet har förändrats och digitaliserats. Utifrån förbundets förändrade förutsättningar 
och behov har bemanning, arbetsfördelning och arbetssätt anpassats. Detta har kunnat ske genom 
pensions- och annan naturlig personalavgång. För att säkerställa en stabil bemanning utifrån 
verksamhetens behov har också ett medvetet och målinriktat rekryteringsarbete pågått under året. 
Befintliga personalresurser har omfördelats och en kommunikatörstjänst inrättades. Tjänsten 
tillsattes i februari av dåvarande förbundssekreterare. En ny förbundssekreterare rekryterades 
externt. Tre team inrättades i förmedlingsarbetet för att specifikt hantera prissättning, synpunkts- 
och ekonomihantering. 
 
Verksamhetschefen i Borås gick i pension i maj och en ny verksamhetschef rekryterades externt. 
Denne tillträdde i februari. Under mellanperioden arbetade den tidigare verksamhetschefen för 
Boråskontoret med det förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.  
 
Samtliga nyanställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, medarbetare genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid två tillfällen.  
 
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till 
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge. 
 
För tredje året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag. Årets externa 
föreläsare var Chris Sundqvist-Järn och rubriken var ”Tänker inte alla som jag”. Avsikten med 
föreläsningen var att öka var och ens självkännedom i syfte att förbättra samarbetet inom 
förbundet och dialogen med kunden. Att alla anställda inom förbundet en gång om året ges 
möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av medarbetarna och vi-känslan inom förbundet 
har vuxit sig starkare för varje år.  
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Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2018 hade förbundet 56 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 44 
kvinnor och 12 män. Vid samma tidpunkt var fyra tillsvidareanställda studielediga och två 
föräldralediga.  
 
Under året har 66 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 24,6 %. Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har under året utfört 
antal arbetade timmar motsvarande 57,6 årsarbetare (åa). Antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat från föregående år och motsvarar för året 2,0 åa. Totalt har antalet arbetade 
timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 66,4 åa vilket är samma omfattning som 
föregående år. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 
 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 
2017 57,0 6,8 2,6 66,4 
2016 47,3 8,6 9,6 65,5 

Tabell 3 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97 %. 89 % 
av kvinnorna respektive 93 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för 2018 är 6,8 % 
vilket är en minskning om 0,5 procentenheter 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har 
inte minskat i den omfattning som förväntades. 
Resultatet påverkas starkt av några få 
medarbetares längre icke-arbetsrelaterade 
sjukfrånvaro. Under hösten har flera av 
förbundets medarbetare drabbats av influensa 
vilket påverkat även korttidsfrånvaron under 
samma tid.  
 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Ny verksamhetschef 
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen 
för Boråskontoret gick i pension i maj. 
 
Upphandlingar 
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av 
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej 
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny 
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.  
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2018 
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5-årsjubileum 
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att 
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
direktionsmötet i april.  
 
Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
 
Ny arvodesmodell 
Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
nya arvodesmodellen även tas i bruk. Arvodesmodellen innebär ökad digitalisering och en 
förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
 
EuroPride 2018 
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 
Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 
Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 
TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Efterfrågan av förbundets tjänster har varit något högre än förväntat under 2018 och är i nivå med 
föregående år. Den generella efterfrågan på tolk i samhället tros de närmaste åren sjunka något. 
Under hösten gjordes en ny mätning av kundernas avtalslojalitet gentemot förbundet. Resultatet 
visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
påbörjade förbundet under sommaren en ny upphandling. Implementering av ett nytt 
verksamhetssystem förväntas ske under senare delen av 2019. Beroende på införande av nytt 
verksamhetssystem och därmed ökad digitalisering och automatisering av förmedlingsarbetet kan 
nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på 
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Uppdaterat verksamhetssystem och införande av app 
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer 
digitaliserats och förenklats samt att en app införts i vilken tolkarna hanterar sina uppdrag. Den 
tidigare tolkrapporten i pappersform har därmed avvecklats.  
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Efter att verksamhetssystemet uppdaterats och appen för tolkar införts kunde sista delen av den 
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förenkling i hur tolkarnas resor rapporteras och ersätts.  
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Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i 
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.  
 
Beslut om nya medlemmar 
12 nya medlemskommuner godkändes för inträde januari 2019. 
 
Flytt av Boråskontoret 
På grund av att en total ombyggnad av fastigheten där förmedlingskontoret i Borås var beläget 
flyttade verksamheten permanent till nya lokaler under hösten. 
 
TolkNu 
I december infördes den nya tjänsten TolkNu. Tjänsten bokas via app alternativt webb och 
telefontolk på efterfrågat språk tillsätts inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. TolkNu är 
framtagen för att möta tolkbehov som uppstår akut.  
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visade en större avtalslojalitet jämfört med tidigare mätning. Kombinationen av att förbundet får 
tolv nya medlemmar 2019 och att befintliga kunder ökar avtalslojaliteten bör skapa förutsättningar 
för att bibehålla nuvarande volym under det kommande året.  
 
För att säkerställa tolkförsörjningen i förbundet pågår ett ständigt rekryteringsarbete av nya 
uppdragstagare samt vidareutbildningsinsatser för befintliga tolkar. Förbundets nuvarande 
utmaning i att hitta lämpliga kandidater till tolkyrket på efterfrågade språk bedöms dock fortgå. 
  
Efter högsta Förvaltningsdomstolens dom gällande upphandling av nytt verksamhetssystem 
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nuvarande bemanningsbehov avseende förmedlingsarbetet komma att förändras.  
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Förbundets verksamhet med placering i Göteborg kommer under sommaren 2019 att flytta till 
nya lokaler. Detta på grund av att nuvarande lokal ej kan möta verksamhetens behov samt att en 
omfattande nybyggnation i direkt anslutning till lokalen kommer påverka möjligheten att bedriva 
verksamheten. En översyn av förutsättningar för förbundets samtliga kontor genomfördes under 
2018 i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Resultatet av översynen kommer att behandlas på första 
direktionsmötet 2019.  
 
Då det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet FR2000 varit betydligt mer omfattande än 
vad som först bedömdes kommer arbetet fortgå under hela året. Förhoppningen är dock att en 
kvalitetscertifiering ska kunna ske i slutet av 2019 alternativt början av 2020.  
 
Förbundet har under året erbjudit sina medlemmar tolkning via Skype. I takt med införande av ett 
modernare verksamhetssystem under 2019 förväntas tjänsten utvecklas ytterligare och på sikt 
användas av fler kunder. 

Förbundets investeringsverksamhet 
2018 fanns en investeringsbudget på 3,5 mkr gällande nytt verksamhetssystem vilken inte nyttjats 
på grund av överklagande av upphandlingen. Tidigare gjorda investeringar 2013 på inventarier 
skrevs av på fem år och blev under 2018 helt avskrivna. Avskrivningen baseras på anskaffnings-
värdet.  

Ekonomi 
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets 
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. 
Intäkter fås genom förmedling av språktolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för 
kommunalförbundet är arvoden till uppdragstagare. Den totala kostnaden för arvoden och totala 
intäkter är beroende av hur mycket tjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera 
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
 
Direktionen fastställer varje år verksamhetsplan och budget för de tre kommande åren i enlighet 
med kommunallagen. Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten och i budgeten anges de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda 
målen. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
 
Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under hela 2018 och den checkkredit som finns på 10 mkr har 
inte utnyttjats.  
 
Mål för god ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

 Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  
 Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 
Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 
Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 
Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhetsåren har förbundet gjort ett kraftigt 
överskott och tillsammans med medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket 
gör att den ekonomiska ställningen är god. Det ekonomiska överskottet tillsammans med 
medlemsandelarna är de likvida medel som förbundet byggt upp. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 20 mkr. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
tas även ett beslut om eventuell återbetalning av eget kapital. Dock krävs ett eget kapital om minst 
25 mkr för att återbetalning ska bli aktuell. Checkkrediten kommer därför att finnas kvar.  
 
Inga investeringar har skett sedan driftstarten 2013 som påverkat likviditeten och därmed har inget 
behov av lån uppstått. Det överskott som genererats under de senaste verksamhetsåren gör att den 
ekonomiska ställningen är god.  
 
Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2018 är planerad utifrån rådande förutsättningar och efterfrågan av uppdrag våren 2017 
samt utfall av 2016. Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 335 000 
uppdrag samt att förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en 
treprocentig prishöjning nödvändig. 
 
Utfall 
Efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd budget för 2018. Utfallet blev drygt 337 000 
uppdrag, vilket är ca 2 000 uppdrag fler än budgeterat. Att medlemmarna under året i större 
utsträckning lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet 
blev knappt 5,3 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att drygt 70 % av 
uppdragen utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå. På grund av överklagad 
upphandling av verksamhetssystem kunde inte den nya arvodesmodellen implementeras samtidigt 
som den nya prislistan infördes i början av året. Detta medförde en större kostnadstäckning under 
årets första månader. Den nya arvodesmodellen infördes i maj då uppgradering av befintligt 
system gjordes. 
 
Direktionskostnaderna är högre än budgeterat vilket är ett resultat av hög närvaro på 
direktionsmötena. Personalkostnaderna är även högre än budgeterat. Främst kostnaderna för 
pensionsförsäkring, semesterlön och arbetsgivaravgifter avviker mot budget.  
 
Förbundet har ett utfall på knappt en miljon kronor mindre än budgeterat avseende tolkutbildning. 
Avvikelsen var förväntad då intresset för tolkyrket minskat och utbildningsplatserna utanför 
Göteborg inte kunnat fyllas. Däremot har fler utbildningsplatser erbjudits i Göteborg för 
tolkaspiranter från hela regionen. 
 
Under året har möbler köpts in till såväl enskilda arbetsplatser som mötes- och lunchrum. Främst 
har gamla möbler som följde med vid bildandet av förbundet bytts ut. Som ett led i att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare har bland annat specialstolar och ljudabsorbenter införskaffats. 
Möbelinköpen har påverkat utfallet gällande förbrukningsinventarier men har ansetts nödvändiga.  
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På grund av att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev överklagat i början av året har 
förbundet belastats med ökade kostnader. Dels har förbundet dömts till att påbörja en ny 
upphandling av nytt verksamhetssystem och konsultkostnader för externt upphandlingsstöd har 
därmed påverkat utfallet. Dessutom har nuvarande verksamhetssystem uppgraderats av 
leverantören till en ny version vilket innebar att befintlig verksamhetsversion inte längre 
uppdaterades. Förbundet tvingades in i den nya versionen och därmed ökade kostnader.  
 
Förbundets största kund förde under året fram ett behov av en akut tolktjänst i likhet med privat 
aktörs utbud. Under hösten framfördes detta behov som akut vilket resulterade i att förbundet 
genom en snabb produktutveckling och inköp av teknisk lösning kunde möta kundens behov och 
den nya tjänsten lanserades i december. Konsekvenserna blev dock ökade kostnader för förbundet. 
 
Trots ökade kostnader till följd av uteblivet verksamhetssystem, ny upphandling och ny tjänst har 
förbundets kostnader för tekniska lösningar och externt upphandlingsstöd rymts inom den totala 
budgeten. Detta beror främst på att investeringen för 2018 uteblev och därmed även de planerade 
avskrivningarna för året.  
 
INTÄKTER Utfall 2018 Budget 2018 
Förmedlingstjänster 203 744 191 620 
Övriga intäkter 196 0 
Summering 203 940 191 620 
KOSTNADER   
Direktionskostnader 767 700 
Personalkostnader  29 759 29 230 
Arvoden och ersättningar tolkar 156 205 148 840 
Tolkutbildning 1 244 2 200 
Lokalkostnader 2 966 2 900 
Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 174 3 000 
Inventarier, förbrukningsmaterial 675 560 
Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 3 716 3 400 
Finansiella kostnader 139 790 
Summering 198 645 191 620 
RESULTAT   

  5 295 0 
Tabell 4 Utfall mot budget 2018 

 
Balanskrav utifrån årsresultat 
Balanskravet uppfylls 2018. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 
Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
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Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 
    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 
Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 
Avskrivningar 3 -104 -248 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    
Finansiella intäkter 4 2 3 
Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    
Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 295 79 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1715

18 (24) 
 

Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 
    

Verksamhetens intäkter 1 203 940 186 901 
Verksamhetens kostnader 2 -198 506 -186 538 
Avskrivningar 3 -104 -248 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 330 115 

    
Finansiella intäkter 4 2 3 
Finansiella kostnader 5 -37 -39 

    
Resultat före extraordinära poster  5 295 79 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 295 79 
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Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2018 2017 2016 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 295 79 2 344 

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 
plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 
plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 
plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 295 79 2 344 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 295 79 2 344 
Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 
     

    
Budgetomslutning (tkr)    
Verksamhetens kostnader 198 506 186 538 190 564 
Personalkostnader egen personal 30 526 28 201 28 102 
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 156 205 148 092 150 378 
Nettoinvesteringar 0 0 0 
Likvida medel 31/12 respektive år 17 584 12 565 11 768 

    
Resultat    
Årets resultat 5 295 79 2 344 
Ingående Eget kapital 24 160 24 081 21 737 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 191 % 176 % 171 % 
Soliditet 48 % 43 % 42 % 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 0 104 
Summa anläggningstillgångar  0 104 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 7 43 977 42 967 
Likvida medel 8 17 584 12 565 
Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    
Summa tillgångar  61 561 55 636 

    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 9 21 381 21 302 
Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  
Årets/periodens resultat 9 5 295 79 
Summa eget kapital  29 455 24 160 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 
Summa skulder  32 106 31 476 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 0 104 
Summa anläggningstillgångar  0 104 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 7 43 977 42 967 
Likvida medel 8 17 584 12 565 
Summa omsättningstillgångar  61 561 55 532 

    
Summa tillgångar  61 561 55 636 

    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 9 21 381 21 302 
Andelskapital, medlemskommuner 9 2 779  2 779  
Årets/periodens resultat 9 5 295 79 
Summa eget kapital  29 455 24 160 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 10 32 106 31 476 
Summa skulder  32 106 31 476 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 561 55 636 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr  2018-01-01 2017-01-01 
  2018-12-31 2017-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat  5 295  79  
Justering för av- och nedskrivning  104  248  

    
Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 399  327  

    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 010  2 284  

    
Ökning/minskning kortfristiga skulder  630  -1 814  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 019  797  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar 0  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 11 0  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  

    
Årets kassaflöde  5 019  797  

    
Likvida medel vid årets början  12 565  11 768  
Likvida medel vid årets slut  17 584  12 565  

 
Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som 
tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en 
ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs 
löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av inventarier sker på fem år. 
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Noter 
Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 
Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 203 744  186 579  

 Övriga intäkter 196  322  
 Summa 203 940  186 901  

    
2 Verksamhetens kostnader   

 Direktionskostnader 575  580  
 Sociala avgifter direktion 192  194  
 Personalkostnader 22 673  20 789  
 Sociala avgifter personal  7 086  6 638  
 Arvoden och ersättning tolkar 127 937  120 962  
 Sociala avgifter tolkar 28 268  27 130  
 Tolkutbildning 1 244  1 418  
 Lokalkostnader 2 966  2 826  
 Dator/IT/telefoni/post 3 174  2 488  
 Inventarier, förbrukningsmaterial  675  455  
 Administrativa- och konsulttjänster 3 716  3 058  
 Summa 198 506  186 538  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 104  248  
 Summa 104  248  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2  3  
 Summa 2  3  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  
 Övriga finansiella kostnader 36  39  
 Summa 37  39  

    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Anläggningstillgångar   

    
 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  
 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  
 Utgående bokfört värde 0  104  
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Noter 
Belopp i tkr 2018-01-01 2017-01-01 

  2018-12-31 2017-12-31 
Not    
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 Tolkutbildning 1 244  1 418  
 Lokalkostnader 2 966  2 826  
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 Ränteintäkter 2  3  
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5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1  0  
 Övriga finansiella kostnader 36  39  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
6 Anläggningstillgångar   

    
 Inventarier   
 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 137  -889  
 Årets investering    

 Årets avskrivning -104  -248  
 Utgående bokfört värde 0  104  
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7 Fordringar   

 Kundfordringar 23 602  22 537  
 Div. kortfristiga fordringar 0  21  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 375  20 409  
 Summa 43 977  42 967  

    
8 Kassa och bank   

 Bank 17 584  12 565  
 Summa 17 584  12 565  

    
9 Allmänt eget kapital   

 Balanserat resultat 21 381  21 302  
 Andelskapital, medlemskommuner 2 779  2 779  
 Årets/periodens resultat 5 295  79  
 Summa 29 455  24 160  

    
10 Kortfristiga skulder   

 Leverantörsskulder 1 768  1 708  
 Moms 7 787  7 317  
 Personalens skatter och avgifter 3 228  3 132  
 Skulder till anställda 1  0  
 Upplupna semesterlöner 983  873  
 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 11 823  12 495  
 Övriga upplupna kostnader 6 516  5 951  
 Summa 32 106  31 476  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2018. 
    

11 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 0  0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  
 2015 tillkom 22 nya medlemskommuner   
 Summa 0  0  

 

 

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2019-03-29 
 
 
 
 
 
 
Åke Björk    Christina Abrahamsson 
Ordförande    Vice ordförande  
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2010-06-17 § 69 
2017/KS0560 110 
Vn Po1 

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin 
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar. Se 
dnr 2010/KS0516 110 

Under beredning. 
Behandlas 2020-02 

KF 2005-04-21 § 49 
2017/KS0558 050 
KC/J Po1 

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal 
vid upphandling. Se dnr 2005/KS0393 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 
Besvaras under 2018. 

KF 2007-11-21--22 § 151 
2017/KS0557 107 
KC/E Po1 

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads 
camping. Se dnr 2007/KS0847 107 

Under politisk beredning. 

KF 2008-01-24 § 2 
2017/KS0549 107 
KC/SP Po1 

Motion av Kjell Classon (S); Bygg 
seniorbostäder. Se dnr 2008/KS0132 107 

Under beredning. 

KF 2008-02-21 § 19 
2017/KS0559 050 
J Po1 

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås! Se dnr 
2008/KS0225 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 
Besvaras under 2018. 

KF 2009-12-17 § 178 
2017/KS0318 532 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik. 
Se dnr 2009/KS0815 532 
 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2010-09-23 § 111 
2017/KS0144 532 
SP Po5 

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjlig-
heten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i 
Borås. Se dnr 2010/KS0686 532 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2011-03-24 § 34 
2018-00570 1.1.1.1  
SP Po4 

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C); Samlat Resecentrum. Se dnr 
2011-00277 

Under beredning. 
 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av 
lokal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 
003 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demo-
kratin – införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 
 

Under beredning. 

KF 2011-08-18 § 94 
2018-00557 1.1.1.1 
SP Po1 

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en le-
vande stadskärna. Se dnr 2011/KS0584 514 

Under beredning. 
 

KF 2012-01-26 § 2 
2018-00790 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett 
hållbarare Borås. Se dnr 2012/KS0122 331 
 

Politisk beredning. Finns 
SBN rapport från 
projektstudion. På gång 
mot KS 

KF 2012-03-15 § 38 
2018-00921 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut drif-
ten av Stadsparksbadet på entreprenad. Se dnr 
2012/KS0270 822 

Under beredning. 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att 
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning och vid 
upphandlingsavtal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att 
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur be-
lastningsregistret vid nyanställning och vid upp-
handlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. 
Se 2012/KS0379 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2012-08-16 § 106 
2018-00922 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie 
Ekström (FP); Fimpa rätt! Se dnr 
2012/KS/KS0539 459 
 

Klar för godkännande. 

2013-02-21 § 16 
2013/KS0189 107 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads 
camping på entreprenad! 

Under politisk beredning. 

2013-03-21 § 27 
2013/KS0281 106 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. 

Under beredning. 

2013-04-25 § 40 
2013/KS0354 770 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); 
Äldres rätt att åldras med värdighet. 

Under beredning 

2013-08-22 § 92 
2013/KS0543 514 
SP Po5 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbe-
gränsad fri parkering i Borås Stad 

Under beredning. 
 

2013-06-22 § 92 
2013/KS0542 514 
SP Po5 

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parke-
ringen fri – det är sommar! 

Under beredning. 
 

2013-10-24 § 124 
2013/KS0663 730 
KU Po2 

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Under beredning. 

2013-11-20-21 § 141 
2013/KS0728 050 
E Po5 

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri var-
dag kräver handling 

Tas upp på KS 2019-05-06 

2013-12-19 § 150 
2013/KS0792 311 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);  
Södra torget – förtjänar mer än bussar 

Under beredning. 
 

2014-03-20 § 30 
2014/KS0291 828 
E Po4 

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangs-
hall i Eventområdet i Knalleland 

Under beredning. 

2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds cent-
rum 

Under beredning. 

2014-05-21 § 58 
2014/KS0392 059 
E Po1 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad. 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att 
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur be-
lastningsregistret vid nyanställning och vid upp-
handlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. 
Se 2012/KS0379 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2012-08-16 § 106 
2018-00922 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran 
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie 
Ekström (FP); Fimpa rätt! Se dnr 
2012/KS/KS0539 459 
 

Klar för godkännande. 

2013-02-21 § 16 
2013/KS0189 107 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads 
camping på entreprenad! 

Under politisk beredning. 

2013-03-21 § 27 
2013/KS0281 106 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. 

Under beredning. 

2013-04-25 § 40 
2013/KS0354 770 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); 
Äldres rätt att åldras med värdighet. 

Under beredning 

2013-08-22 § 92 
2013/KS0543 514 
SP Po5 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbe-
gränsad fri parkering i Borås Stad 

Under beredning. 
 

2013-06-22 § 92 
2013/KS0542 514 
SP Po5 

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parke-
ringen fri – det är sommar! 

Under beredning. 
 

2013-10-24 § 124 
2013/KS0663 730 
KU Po2 

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Under beredning. 

2013-11-20-21 § 141 
2013/KS0728 050 
E Po5 

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri var-
dag kräver handling 

Tas upp på KS 2019-05-06 

2013-12-19 § 150 
2013/KS0792 311 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);  
Södra torget – förtjänar mer än bussar 

Under beredning. 
 

2014-03-20 § 30 
2014/KS0291 828 
E Po4 

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangs-
hall i Eventområdet i Knalleland 

Under beredning. 

2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds cent-
rum 

Under beredning. 

2014-05-21 § 58 
2014/KS0392 059 
E Po1 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad. 

Under beredning 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1724

  3 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2014-08-14 § 94 
Dnr 2014/KS0578 231 
SP Po4 

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens 
Borås! 

Under beredning. 
Avslutas som en del i Öp 

2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0673 531 
SP Po5 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) 
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skol-
bussarna. 

Under beredning. 

2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0675 512 
SP Po5 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viska-
fors och Rydboholm. 

Under beredning. 

2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0678 370 
E Po5 

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller 
som tak på parkeringsplatser! 

Under beredning 

2015-02-19 § 30 
Dnr 2015/KS0208 370 
E Po5 

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander An-
dersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft! 

Under beredning 

2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 059 
E Po1 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala nä-
ringslivsverksamheten! 

Under beredning 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 111 
Vn Po1 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att 
sänka rösträttsåldern. 

Under beredning. 
Behandlas 2020-02 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 531 
SP Po5 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor. 

Under beredning. 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0621 722 
KU Po2 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Under beredning 
 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0690 514 
E Po5 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri 
parkering för ökad tillgänglighet. 

Under beredning 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 059 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund 
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Jo-
sefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som 
bojkottar varor producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 172 
Dnr 2015/KS0701 109 
KC/J Po1 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 

KF 2016-05-26 §136 
2016/KS0447 738 
KU Po2 

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och In-
gela Hallgren (KD): Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Klar för KS 
 

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boen-
deformer för äldre. 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Under beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0641 111 
Vn Po1 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och Karl-
Gustav Drotz (KD) angående kommunens indel-
ning i valkretsar vid valet 2018 

Under beredning. 
Behandlas 2020-02 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning.  
På remiss. 
8 svarat 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3  

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Beredning pågår. 

KF 2017-03-16 § 43 
2017/KS0292 107 
E Po1 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Under politisk beredning. 

KF 2017-04-27 § 64 
2017/KS0391 439 
SP Po5 

Motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i 
våra vattendrag och hav 

Under beredning. 
Eventuellt KS 6/5 2019 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
 

KF 2017-06-15 § 119 
2017/KS0487 026 
PF Po1 

Motion av Tom Andersson (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Under politisk beredning. 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0570 370 
E Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala 
(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Anders-
son (MP) Solklart Borås 

Under beredning 

KF 2017-10-19 § 178  
2017/KS0688 730 
KU Po2 

Motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa 

Klar för KS 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00083 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon 

Klar för godkännande 

2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Under beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0641 111 
Vn Po1 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och Karl-
Gustav Drotz (KD) angående kommunens indel-
ning i valkretsar vid valet 2018 

Under beredning. 
Behandlas 2020-02 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning.  
På remiss. 
8 svarat 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3  

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Beredning pågår. 

KF 2017-03-16 § 43 
2017/KS0292 107 
E Po1 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Under politisk beredning. 

KF 2017-04-27 § 64 
2017/KS0391 439 
SP Po5 

Motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i 
våra vattendrag och hav 

Under beredning. 
Eventuellt KS 6/5 2019 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
 

KF 2017-06-15 § 119 
2017/KS0487 026 
PF Po1 

Motion av Tom Andersson (MP) och Hanna 
Bernholdsson (MP) Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Under politisk beredning. 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0570 370 
E Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala 
(S), Dennis Söderberg (MP) och Tom Anders-
son (MP) Solklart Borås 

Under beredning 

KF 2017-10-19 § 178  
2017/KS0688 730 
KU Po2 

Motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa 

Klar för KS 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00083 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon 

Klar för godkännande 

2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2018 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2018-01-18 § 2 
2018-00090 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta 
Bergman (M) angående automatiserad behand-
ling av ansökningar om ekonomiskt bistånd. 

Under beredning 

2018-02-22 § 17 
2018-00166 1.1.1.1 
SP Po5 
 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 
Johansson (C): Central ställplats för husbilar. 

Under beredning. 
Eventuellt KS 20/5 2019 

2018-02-22 § 17 
2018-00167 1.1.1.1 
K Po1 

Motion av Sara Andersson (S) och Therése 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande re-
klam på Borås Stads mark 

Under beredning. 

2018-04-12 § 63 
2018-00302 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) 
Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia 
Andersson (V): Porrfria miljöer för barn - viktig 
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 

2018-04-12 § 63 
2018-00304 1.1.1.1 
E Po3 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Her-
mansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gül-
denpfennig (KD): Stärk skolbiblioteken! 

Under beredning 

2018-05-17 § 86 
2018-000371 2.8.2.25 
CKS Po1 

Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg 
(M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser 
för ökad trygghet 

Klar. Till KS 20/5 

2018-05-17 § 86 
2018-00392 1.1.1.1 
S Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörsel-
skadade. 

Under beredning. 

2018-05-17 § 86 
2018-00393 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Sva-
lander (L) och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar 
en viktig roll för barns lärande och språkutveckl-
ing. Barn som gått i förskolan har lättare att klara 
skolan. 

KS 23/4 2019. 

2018-06-20 § 104 
2018-00493 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Urban Sven-
kvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kon-
takt mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Under beredning 

2018-08-16 § 130 
2018-00510 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja 
(V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till 
en fossilfri stadsdel 

Under beredning. 

2018-09-20 § 148 
2018-00645 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre 

Under beredning. 

  6 

 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2018-11-01-2019-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark 
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt 
klimatråd i Borås. 

Under beredning 

2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) 
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen. 

 

2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdoku-
ment för Borås Stads hållning i frågor gällande 
konkurrens. 

 

2018-11-22 § 176 
2018-00830 1.1.1.1 
E Po 5 

Motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Jo-
sefsson (V)om att utreda en biokolanläggning i 
Borås 

Under beredning 

2018-12-19 § 207 
2018-00900 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 

På remiss 

2018-12-19 § 207 
2018-00907 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap själv-
klart 

På remiss 

2018-12-19 § 207 
2018-00911 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås 

 

2019-01-17 § 2 
2019-00094 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning. 

Under beredning 

2019-01-17 § 2 
2019-00095 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): En bättre skola i Borås 

På remiss 

2019-02-21 § 15 
2019-00104 1.1.1.1 
E Po1 

Motion från Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrel-
serna 

Klar för beslut 

2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i miss-
bruksmiljö! 

På remiss 

2019-02-21 § 15 
2019-00220 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD). Särskilt begåvade elever 

På remiss 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2018-11-01-2019-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark 
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt 
klimatråd i Borås. 

Under beredning 

2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) 
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen. 

 

2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdoku-
ment för Borås Stads hållning i frågor gällande 
konkurrens. 

 

2018-11-22 § 176 
2018-00830 1.1.1.1 
E Po 5 

Motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Jo-
sefsson (V)om att utreda en biokolanläggning i 
Borås 

Under beredning 

2018-12-19 § 207 
2018-00900 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 

På remiss 

2018-12-19 § 207 
2018-00907 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap själv-
klart 

På remiss 

2018-12-19 § 207 
2018-00911 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås 

 

2019-01-17 § 2 
2019-00094 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning. 

Under beredning 

2019-01-17 § 2 
2019-00095 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion från Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): En bättre skola i Borås 

På remiss 

2019-02-21 § 15 
2019-00104 1.1.1.1 
E Po1 

Motion från Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrel-
serna 

Klar för beslut 

2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i miss-
bruksmiljö! 

På remiss 

2019-02-21 § 15 
2019-00220 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD). Särskilt begåvade elever 

På remiss 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2018-11-01-2019-04-30 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

2019-02-21 § 15 
2019-00228 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

På remiss 

2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Näringslivets förutsättningar är ett 
allmänintresse 

Under beredning 

2019-02-21 § 15 
2019-00230 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko 
(M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lö-
nen 

Under beredning 

2019-03-21 § 39 
2019-00279 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegre-
ring 

Under beredning 

2019-03-21 § 39 
2019-00280 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Ida Legnemark (V): Den första jäm-
ställda generationen 

 

2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlson (M) Borås Stad ska tåla att granskas! 

 

2019-04-25 §  
2019-00426 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström 
(V) och Anita Spjuth (V): Motverka människo-
handel och prostitution. 

 

2019-04-25 §  
2019-00432 1.1.1.1 
E Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD): Stärk små sko-
lor på små orter. 

 

2019-04-25 § 
2019-00433 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 

 

   

   

   

   

 

  8 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m april 2019 avgivna interpellationer 

Inkom 
Diarienummer  

Interpellation  Behandling  

KF 2016-09-29 § 235 
2016/KS0653 732 
KU Po3 

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås 

 

KF 2017-04-27 § 65 
2017/KS0384 269 
M Po2 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2018-02-22 § 18 
2018-00125 1.1.1.1 
SP Po2  

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde 

Under beredning. 

KF 2019-03-21 § 
2019-00283 1.1.1.1 
KU Po2 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
kommunalråd Malin Carlsson (S) Mitt-
Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m april 2019 avgivna interpellationer 

Inkom 
Diarienummer  

Interpellation  Behandling  

KF 2016-09-29 § 235 
2016/KS0653 732 
KU Po3 

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås 

 

KF 2017-04-27 § 65 
2017/KS0384 269 
M Po2 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2018-02-22 § 18 
2018-00125 1.1.1.1 
SP Po2  

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde 

Under beredning. 

KF 2019-03-21 § 
2019-00283 1.1.1.1 
KU Po2 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
kommunalråd Malin Carlsson (S) Mitt-
Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 
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Nr 76
Svar på motion av Hans Gustavsson (KD):  
Släpp parkeringen fri - det är sommar!
2019-06-03 Dnr KS 2013-00542 514

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00542 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp 
parkeringen fri - det är sommar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad      

 

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidssons (KD, Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.       

Ärendet i sin helhet 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-22 
lämnat in förslaget att parkeringsplatsen utanför Djurparken ska vara avgiftsfri 
året om.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 
Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.     

Beslutsunderlag 
1. Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri det är sommar!, 
2013-08-13   
 

 

 
Tom Andersson  

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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MOTION   2013-08-22 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Släpp parkeringen fri – det är sommar! 
 
 
Turistnäringen är världen över en av de snabbaste växande sektorerna och blir en allt viktigare 
inkomstkälla för länder och kommuner. Detta gör att stora ansträngningar görs från både 
länder och kommuner för att öka attraktionskraften för turister, så gör även Sverige och 
Borås. 
 
Borås har i flera år framgångsrikt arbetat på att förbättra sitt renommé som en attraktiv 
turiststad och man har lyckats väl. Borta är gångna tiders ödsliga sommartorg och 
sommargator, nu sjuder staden av liv och rörelse under sommaren. 
 
En viktig del för Borås framgång som turiststad är naturligtvis Borås Djurpark som varje år 
lockar många besökare från när och fjärran till staden. Djurparken har också marknadsförts på 
ett framgångsrikt sätt. 
 
Under sommaren har vi nu olyckligtvis fått läsa att Borås börjat rasera sitt anseende som 
turiststad. Flera besökare till djurparken har drabbats av parkeringsböter vilket knappast 
förstärker Borås som en trevlig och turistvänlig stad. Det är verkligen att bita sig i tumme, 
skjuta sig i foten, kort sagt att motarbeta sig själv och sina egna ambitioner och mål. För att 
riktigt stryka under detta missgrepp så har man bara avgiftsbelagt parkeringen utanför 
djurparken under tiden 1/5 – 31/8, alltså under den tiden då man väntar sig de flesta 
besökarna.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta: 
 

- att parkeringsplatsen utanför Borås Djurpark ska vara avgiftsfri året om. 

 
 
 
Hans Gustavsson (KD) 
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SP10 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00542 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp 
parkeringen fri - det är sommar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls            

Ärendet i sin helhet 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-22 
lämnat in förslaget att parkeringsplatsen utanför Djurparken ska vara avgiftsfri 
året om. Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att förslaget i motionen skulle kunna bidra till att 
förstärka bilden av Borås som en turistvänlig stad. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri det är sommar!, 
2013-08-13   
 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson   

Kommunalråd 

    

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00543 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad      

 

 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidssons (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
08-22 lämnat in förslaget för att Borås citykärna ska fortsätta att utvecklas 
införa gratis parkering under två timmar för att locka fler besökare.          

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 
Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD: Tidsbegränsad fri parkering i Borås 
Stad, 2013-08-21 
   
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Nr 77
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad
2019-06-03 Dnr KS 2013-00543 514

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00543 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad      

 

 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidssons (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
08-22 lämnat in förslaget för att Borås citykärna ska fortsätta att utvecklas 
införa gratis parkering under två timmar för att locka fler besökare.          

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 
Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD: Tidsbegränsad fri parkering i Borås 
Stad, 2013-08-21 
   
 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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MOTION   2013-08-22 
                                                                                 
 
                                    

 
 
 

 
 

 
 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

 
En levande stadskärna med ett stort utbud av både restauranger och butiker – ett 
scenario som jag tror att såväl innevånare som politiker i Borås eftersträvar. För att 
Borås citykärna ska fortsätta utvecklas måste vi göra det både enkelt och attraktivt att ta 
vägen förbi centrum. Gratis parkering under två timmar är ett sätt att locka fler 
besökare.  
 
I anslutning till Knalleland kan man idag parkera gratis på vissa områden, vilket 
givetvis gynnar butiks- och caféägare där. Samma förutsättningar borde råda för de 
näringsidkare som valt att etablera sig i centrum.     
 
Fri parkering i stadskärnan skulle inte bara locka fler boråsare att välja centrum, det 
skulle även locka fler besökare och turister till stadskärnan. Det skapar en välkomnande 
attityd och blir därmed ett attraktivt besöksmål.  
 
Som kristdemokrat vill jag självklart se en väl fungerande kollektivtrafik och jag 
uppmanar både boråsare och besökare att i första hand åka kollektivt, bl a av miljöskäl. 
Ibland finns dock ingen möjlighet att välja bussen och för vissa kan det ibland vara 
svårt att kombinera inköp med att åka kollektivt. Bilen är och förblir under överskådlig 
tid ett naturligt inslag i vårt samhälle, varför förutsättningar för såväl framkomlighet 
som parkering måste tillgodoses.  
 
Borås har ett antal parkeringsytor i stadens centrala delar. Jag föreslår att det snarast 
utreds vilka av dessa ytor, företrädesvis parkeringsplatser utmed gator och vissa 
centrala större parkeringsytor, där det finns möjlighet att införa två timmars fri 
parkering. Ett sätt att genomföra detta rent praktiskt är att bilisterna får köpa en årlig 
parkeringsskiva.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta: 
 
- att möjligheterna till fri parkering under två timmar i Borås stadskärna utreds och   
   införs fr o m 2014. 

 
 
 
Falco Güldenpfennig (KD)  
 

SP9 
 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00543 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls 

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
08-22 lämnat in förslaget för att Borås citykärna ska fortsätta att utvecklas 
införa gratis parkering under två timmar för att locka fler besökare.          

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen bedömer att det fri tidsbegränsad parkering skulle kunna 
gynna centrumhandel och bidra till att locka fler besökare och turister till 
stadskärnan.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD: Tidsbegränsad fri parkering i Borås 
Stad, 2013-08-21 
   
Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 
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MOTION   2013-08-22 
                                                                                 
 
                                    

 
 
 

 
 

 
 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

 
En levande stadskärna med ett stort utbud av både restauranger och butiker – ett 
scenario som jag tror att såväl innevånare som politiker i Borås eftersträvar. För att 
Borås citykärna ska fortsätta utvecklas måste vi göra det både enkelt och attraktivt att ta 
vägen förbi centrum. Gratis parkering under två timmar är ett sätt att locka fler 
besökare.  
 
I anslutning till Knalleland kan man idag parkera gratis på vissa områden, vilket 
givetvis gynnar butiks- och caféägare där. Samma förutsättningar borde råda för de 
näringsidkare som valt att etablera sig i centrum.     
 
Fri parkering i stadskärnan skulle inte bara locka fler boråsare att välja centrum, det 
skulle även locka fler besökare och turister till stadskärnan. Det skapar en välkomnande 
attityd och blir därmed ett attraktivt besöksmål.  
 
Som kristdemokrat vill jag självklart se en väl fungerande kollektivtrafik och jag 
uppmanar både boråsare och besökare att i första hand åka kollektivt, bl a av miljöskäl. 
Ibland finns dock ingen möjlighet att välja bussen och för vissa kan det ibland vara 
svårt att kombinera inköp med att åka kollektivt. Bilen är och förblir under överskådlig 
tid ett naturligt inslag i vårt samhälle, varför förutsättningar för såväl framkomlighet 
som parkering måste tillgodoses.  
 
Borås har ett antal parkeringsytor i stadens centrala delar. Jag föreslår att det snarast 
utreds vilka av dessa ytor, företrädesvis parkeringsplatser utmed gator och vissa 
centrala större parkeringsytor, där det finns möjlighet att införa två timmars fri 
parkering. Ett sätt att genomföra detta rent praktiskt är att bilisterna får köpa en årlig 
parkeringsskiva.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta: 
 
- att möjligheterna till fri parkering under två timmar i Borås stadskärna utreds och   
   införs fr o m 2014. 

 
 
 
Falco Güldenpfennig (KD)  
 

SP9 
 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00543 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls 

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
08-22 lämnat in förslaget för att Borås citykärna ska fortsätta att utvecklas 
införa gratis parkering under två timmar för att locka fler besökare.          

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen bedömer att det fri tidsbegränsad parkering skulle kunna 
gynna centrumhandel och bidra till att locka fler besökare och turister till 
stadskärnan.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD: Tidsbegränsad fri parkering i Borås 
Stad, 2013-08-21 
   
Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00578 231 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens 
Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys i 
syfte att reda ut hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder 
för att öka byggandet av hyresrätter. Även särskilda förslag för att säkra utsatta 
gruppers rätt till bostad föreslås beaktas.           

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 
styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 
handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 
prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 
och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 
bygger och utvecklar bostäder i kommunen.  

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 
Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 
grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 
partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 
även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 
synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 
remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.      

Beslutsunderlag 
1. Motion: Bygg framtidens Borås, 2014-07-20. 
   
 

Kerstin Hermansson 

Nr 78
Svar på motion av Ida Legnemark (V):  
Bygg framtidens Borås!
2019-06-03 Dnr KS 2014-00578 231

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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SVAR PÅ MOTION 
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1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00578 231 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens 
Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys i 
syfte att reda ut hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder 
för att öka byggandet av hyresrätter. Även särskilda förslag för att säkra utsatta 
gruppers rätt till bostad föreslås beaktas.           

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 
styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 
handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 
prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 
och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 
bygger och utvecklar bostäder i kommunen.  

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 
Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 
grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 
partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 
även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 
synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 
remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.      

Beslutsunderlag 
1. Motion: Bygg framtidens Borås, 2014-07-20. 
   
 

Kerstin Hermansson 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

 B 1737

Borås Stad 
  Sida 
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Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Karin Graad 
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Datum 
2019-06-03 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00578 231 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens 
Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys i 
syfte att reda ut hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder 
för att öka byggandet av hyresrätter. Även särskilda förslag för att säkra utsatta 
gruppers rätt till bostad föreslås beaktas.           

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 
styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 
handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 
prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 
och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 
bygger och utvecklar bostäder i kommunen.  

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 
Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 
grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 
partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 
även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 
synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 
remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.      

Beslutsunderlag 
1. Motion: Bygg framtidens Borås, 2014-07-20. 
   
 

Kerstin Hermansson 
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Bygg framtidens Borås! 
 
Borås är en växande stad. Genom kommunens aktiva bostadsbolag har nya hyresrätter 
planerats och byggts både centralt i Borås och i mindre samhällen som Fristad och 
Viskafors under den gångna mandatperioden. Det är utmärkt, men för att fortsätta 
motverka trångboddhet och underlätta även för dem som inte vill eller har möjlighet att 
köpa sin egen bostad behöver byggandet av hyresrätter öka ännu mer. Kommunen har ett 
särskilt ansvar för att så sker. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad genomför en bostadsförsörjningsanalys i 
syfte att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder för att 
öka byggandet av hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna handla om åtgärder som att 
villkora kommunal mark för nybyggnation av hyresrätter. 
 
Särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers rätt till bostad behöver också beaktas. Idag 
är situationen alarmerande exempelvis för våldsutsatta kvinnor. Hur deras rätt till egen 
bostad efter vistelse på kvinnojour eller skyddat boende kan stärkas ska också presenteras 
i denna analys. 
 
Borås är redan en växande stad. Med fler hyresrätter kommer Borås kunna utvecklas 
ytterligare. Det är en verklig framtidsfråga. 
 
Vänsterpartiet yrkar därför 
 
- Att en bostadsförsörjningsanalys med ovanstående inriktning tas fram 
- Att särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers möjlighet till egen bostad tas fram 
inom ramen för denna analys 
 
Borås 2014-07-20 
Ida Legnemark (V) 
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1(2) 

Datum 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00690 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 
ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.         

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 lämnat in förslaget att 
införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre 
kommer att vara möjlig.            

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås kommuns 
Parkerings AB. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Parkeringsbolaget har 
inte inkommit med svar på denna motion, men har hänvisat till svar på 
motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”, 2011-00584 (2018-00557). 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 
Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-03 
2. Beslutsförslag, 2019-06-03 
3. Motion från Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet: 2015-10-14 
4. Svar på motion från Tekniska nämnden: 2016-02-03   

Samverkan 
- 
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Bygg framtidens Borås! 
 
Borås är en växande stad. Genom kommunens aktiva bostadsbolag har nya hyresrätter 
planerats och byggts både centralt i Borås och i mindre samhällen som Fristad och 
Viskafors under den gångna mandatperioden. Det är utmärkt, men för att fortsätta 
motverka trångboddhet och underlätta även för dem som inte vill eller har möjlighet att 
köpa sin egen bostad behöver byggandet av hyresrätter öka ännu mer. Kommunen har ett 
särskilt ansvar för att så sker. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad genomför en bostadsförsörjningsanalys i 
syfte att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder för att 
öka byggandet av hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna handla om åtgärder som att 
villkora kommunal mark för nybyggnation av hyresrätter. 
 
Särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers rätt till bostad behöver också beaktas. Idag 
är situationen alarmerande exempelvis för våldsutsatta kvinnor. Hur deras rätt till egen 
bostad efter vistelse på kvinnojour eller skyddat boende kan stärkas ska också presenteras 
i denna analys. 
 
Borås är redan en växande stad. Med fler hyresrätter kommer Borås kunna utvecklas 
ytterligare. Det är en verklig framtidsfråga. 
 
Vänsterpartiet yrkar därför 
 
- Att en bostadsförsörjningsanalys med ovanstående inriktning tas fram 
- Att särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers möjlighet till egen bostad tas fram 
inom ramen för denna analys 
 
Borås 2014-07-20 
Ida Legnemark (V) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 
ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.         

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 lämnat in förslaget att 
införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre 
kommer att vara möjlig.            

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås kommuns 
Parkerings AB. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Parkeringsbolaget har 
inte inkommit med svar på denna motion, men har hänvisat till svar på 
motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”, 2011-00584 (2018-00557). 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 
Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-03 
2. Beslutsförslag, 2019-06-03 
3. Motion från Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet: 2015-10-14 
4. Svar på motion från Tekniska nämnden: 2016-02-03   

Samverkan 
- 

Nr 79
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD),  
Ingela Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD):  
Fri parkering för ökad tillgänglighet
2019-06-03 Dnr KS 2015-00690 514

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

[Namn] Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Motion   Kommunfullmäktige 2015-10-15 
 

 

 

Fri parkering för ökad tillgänglighet 

Den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. På knappt ett decennium har flera av 
samhällets institutioner blivit överflödiga. Räkningar, biljetter, tidsbokning och inköp av dagligvaror; 
mer och mer betalas och beställs via internet och sms. Samtidigt växer möjligheterna för alla att ta 
del av samhällslivet. Borås Stad blev glädjande utsedd till Europas mest tillgängliga stad år 2015. Vi 
har kommit långt i vårt arbete med att anpassa staden, bland annat med tillgänglighetsdatabasen, så 
att även den som har en funktionsnedsättning kan vara delaktig på lika villkor.  

Tekniska lösningar är i de flesta fall förbättringar och leder till såväl tidsvinster som en ökad säkerhet. 
Men den snabba utvecklingen riskerar även att exkludera äldre och personer med olika 
funktionsnedsättningar. Borås Kommuns Parkerings AB har aviserat att parkeringsbetalning med 
mynt kommer att vara helt avvecklad under 2016.  

Kristdemokraterna lämnade 2013 in en motion om fri parkering i upp till två timmar i stadskärnan för 
att locka fler besökare till handel, caféer och restauranger. Med avskaffandet av myntbetalning vid 
parkering ser vi nu anledning att utöka en framtida fri parkering till att även gälla platser med många 
besökare som t ex äldreboenden.  

Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

- Att införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre kommer att 
vara möjlig.  
 

Falco Güldenpfennig (KD) 
Ingela Hallgren (KD) 
Hans Gustavsson (KD) 
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REMISSVAR 
Sida 
1(1) 

Tekniska nämnden 
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55 

2016-01-15 Dnr 2015/971   335 

Kommunstyrelsen 

Motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0690 

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionen. 

Nämndens yttrande
Tekniska nämnden hänvisar i allt väsentligt till tidigare svar i oktober 2012 som avsåg 
motionen ”Fri parkering för en levande stadskärna”. I tidigare svar framhölls bl.a att 
inom cityringen finns idag en flexibel parkeringsreglering där parkeringstiden är be-
gränsad till två timmar och avgift tas ut vardagar mellan 9-18 och dag före sön- och 
helgdag 9-15. Parkören kan ta med sig betald tid (parkeringsbiljetten) inom området. 
Övrig tid är det avgiftsfri parkering. 

På nära avstånd till centrum finns möjlighet att parkera i inom beondeparkeringsom-
råden inom Villastaden och Lugnet avgiftsfritt i två timmar. 

 I tidigare svar framhölls vidare att under affärernas öppethållningstider råder full 
beläggning på parkeringsplatserna i centrum. Avgiftsfri parkering skulle därför inte 
innebära att fler kommer att kunna parkera i centrum utan snarare en ökad  risk för 
söktrafik till parkeringsplatser som redan är upptagna. Detta står i bjärt kontrast med 
stadens vision Borås 2025 där ”Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollek-
tiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar”. 

Med hänsyn till vad Tekniska nämnden anfört ovan avstyrker Tekniska nämnden 
motionen om fri parkering för ökad tillgänglighet. 

Reservation
SD reserverar sig mot Tekniska nämndens beslut att avstyrka motionen.

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie LiljenbyAndersson 

Gunnar Isackson 

E10 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 
ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 lämnat in förslaget att 
införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre 
kommer att vara möjlig. Förslagsvis vid platser med många besökare, som till 
exempel äldreboenden. Då utvecklingen från parkeringsbetalning med mynt, 
annars riskerar att exkludera bland annat äldre personer.            

Kommunstyrelsen anser att motionen bör bifallas. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-03 
2. Beslutsförslag, 2019-06-03 
3. Motion från Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet: 2015-10-14 
4. Svar på motion från Tekniska nämnden: 2016-02-03   

 
Kristdemokraterna  

Niklas Arvidsson  
Kommunalråd 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för 
ökad tillgänglighet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Ärendet i sin helhet 
Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 lämnat in förslaget att 
införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte längre 
kommer att vara möjlig. Förslagsvis vid platser med många besökare, som till 
exempel äldreboenden. Då utvecklingen från parkeringsbetalning med mynt, 
annars riskerar att exkludera bland annat äldre personer.            

Kommunstyrelsen anser att motionen bör bifallas. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-03 
2. Beslutsförslag, 2019-06-03 
3. Motion från Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet: 2015-10-14 
4. Svar på motion från Tekniska nämnden: 2016-02-03   

 
Kristdemokraterna  

Niklas Arvidsson  
Kommunalråd 
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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(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00447 738 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 
Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.         

Sammanfattning 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 
trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 
ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 
trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 
när behovet inte kvarstod.  

Ärendet i sin helhet 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  

Nr 80
Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 
Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet
2019-05-20 Dnr KS 2016-00447 738

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 
helhet bilägges ärendet.  

Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 
avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 
har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 
avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 
månadsavgift. Vissa tar ut ytterligare avgifter för installation och anslutning eller 
larmutryckningar. Vanligast är att ta ut en månadsavgift och ha avgiftsfria 
utryckningar. Näst vanligast är att ta ut en månadsavgift samt en avgift för 
utryckningarna. Utryckningsavgiften ingår alltid i maxtaxan. Avgiften för 
utryckningar beräknas ofta efter hemtjänstens timavgift och avgiften den äldre 
får betala beror därmed på hur länge utryckningen varat. Medianavgiften för 
trygghetslarm är 200 kronor per månad. Hälften av kommunerna har en 
månadsavgift som ligger mellan 175 och 244 kronor.   

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 
inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 
man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 
fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 
falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 
regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 
trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 
ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 
trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 
när behovet inte kvarstod. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 
3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 
4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 
5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 
  
Malin Carlsson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 
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Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 
helhet bilägges ärendet.  

Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 
avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 
har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 
avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 
månadsavgift. Vissa tar ut ytterligare avgifter för installation och anslutning eller 
larmutryckningar. Vanligast är att ta ut en månadsavgift och ha avgiftsfria 
utryckningar. Näst vanligast är att ta ut en månadsavgift samt en avgift för 
utryckningarna. Utryckningsavgiften ingår alltid i maxtaxan. Avgiften för 
utryckningar beräknas ofta efter hemtjänstens timavgift och avgiften den äldre 
får betala beror därmed på hur länge utryckningen varat. Medianavgiften för 
trygghetslarm är 200 kronor per månad. Hälften av kommunerna har en 
månadsavgift som ligger mellan 175 och 244 kronor.   

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 
inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 
man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 
fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 
falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 
regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 
trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 
ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 
trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 
när behovet inte kvarstod. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 
3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 
4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 
5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 
  
Malin Carlsson 
Kommunalråd   Ingegerd Eriksson
    Avdelningschef 
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0447 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen Kostnadsfritt trygghetslarm i hem-
met. Vid sammanträdet den 1mars 2017 § 9 beslutade rådet att tillstyrka motionen.  

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 

 

 

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
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Kommunala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0447 
 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen Kostnadsfritt trygghets-
larm i hemmet. Vid sammanträdet den 1mars 2016 § 6 beslutade rådet att tillstyrka 
motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 
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Kommunala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0447 
 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen Kostnadsfritt trygghets-
larm i hemmet. Vid sammanträdet den 1mars 2016 § 6 beslutade rådet att tillstyrka 
motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 
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Protokollsutdrag  
  Sammanträdesdatum 
  2017-04-20 

 
§ 54 2017/VAN0030 
 
Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet  
 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD) att de vill 
återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. Trygghetslarm bedöms redan idag 
generöst. När ingen avgift tas ut för trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar 
för återlämning när behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är 
låg i förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. 
Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. 
 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga kostnaden, samt 
den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås att Vård- och äldrenämnden 
beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet”. 
 
Beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att:  
 

1. Föreslå Kommunfyllmäktige att motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet” 
avstyrks.  

 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2017-04-26 

 

Ordförande    Justerande ledamot 
Ida Legnemark   Johan Wikander 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 april 2017.  
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Malin Länsberg 

 TJÄNSTESKRIVELSE  1 (3) 
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Karin Redberg 
Utredare 
033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
         
                             
                           

Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 
 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Kostnadsfritt 
trygghetslarm i hemmet” avstyrks. 

 
Sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarm bedöms redan idag generöst. När ingen avgift tas ut för 
trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar för återlämning när 
behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i 
förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett 
larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.  
 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 
 
Ärendet i sin helhet 
 
Motionen i sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria och under den tiden sparades 
kostnaden in genom minskad administration, menar motionärerna.  
 
Motionärerna menar att det finns personer som med låg inkomst i Borås 
Stad som avstår från trygghetslarm av ekonomiska skäl, trots att de och 
eventuellt deras anhöriga känner oro och ångest över tryggheten i hemmet. 
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 2017-04-20                     2017/VAN0030 

 
Karin Redberg 
Utredare 
033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
         
                             
                           

Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 
 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Kostnadsfritt 
trygghetslarm i hemmet” avstyrks. 

 
Sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarm bedöms redan idag generöst. När ingen avgift tas ut för 
trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar för återlämning när 
behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i 
förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett 
larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.  
 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 
 
Ärendet i sin helhet 
 
Motionen i sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria och under den tiden sparades 
kostnaden in genom minskad administration, menar motionärerna.  
 
Motionärerna menar att det finns personer som med låg inkomst i Borås 
Stad som avstår från trygghetslarm av ekonomiska skäl, trots att de och 
eventuellt deras anhöriga känner oro och ångest över tryggheten i hemmet. 
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Karin Redberg 
Utredare 
033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
Eftersom insatsen är biståndsbedömd, menar motionärerna att insatsen inte 
kommer att överutnyttjas.  
 
Yttrande 
Trygghetslarm är en biståndsbedömd, förebyggande och trygghetsskapande, 
insats som är viktig för att många brukare ska kunna leva ett självständigt 
liv. Biståndshandläggare är därför generösa i sina bedömningar om larm, 
även om många brukare idag klarar sig långt med mobiltelefon. Det är 
möjligt att få avslag på biståndsbeslut om larm, men det förekommer sällan. 
Statistik från 2014-01-01 till och med 2017-02-28, visar att det under 2014 
förekom tre avslagsbeslut, och i övrigt har inga ansökningar avslagits.   
 
Sedan 2016-01-01 kostar ett trygghetslarm 100 kronor per månad, under 
förutsättning att brukaren inte har så låg inkomst att hen är avgiftsfri. 
Maxtaxa, där bland annat trygghetslarm ingår, är 2013kr per månad och 
brukare under 2017. Vid en omvärldsanalys tar kommuner i Borås Stads 
storlek ut en avgift på minst 100kr per månad och brukare, i de flesta fall 
mer. Växjö och Norrköping tar ut en avgift på 300 kr per månad och 
brukare.  
 
Avgiften som brukaren betalar täcker delar av de kostnader som Vård- och 
äldrenämnden har som abonnemangsavgift för de digitala trygghetslarmen. 
Avgiften täcker alltså inte några kostnader för larmorganisationen, som 
delvis är finanserad av kommunbidraget enligt budget.  
 
Under den tid som trygghetslarmet var avgiftsfritt, fanns det brukare som 
inte tog ansvar för att lämna tillbaka trygghetslarmen när de inte längre 
ansåg sig vara i behov av dem. När avgiften återinfördes 2016-01-01 
lämnade cirka 300 brukare tillbaka sina larm. Borås Stad har idag cirka 3200 
brukare med trygghetslarm.   
 
Bedömning med förslag till beslut 
Trygghetslarm bedöms redan idag generöst. När ingen avgift tas ut för 
trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar för återlämning när 
behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i 
förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett 
larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.  
 

 TJÄNSTESKRIVELSE  3 (3) 
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Karin Redberg 
Utredare 
033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik ur verksamhetssystemet Viva.  
 
Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-04-12. 
  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  
    
  
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och  

utvecklingsfunktionen 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Karin Redberg 
Utredare 
033-35 35 83 
karin.redberg@boras.se 

 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik ur verksamhetssystemet Viva.  
 
Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-04-12. 
  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  
    
  
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och  

utvecklingsfunktionen 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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MOTION  2016-05-26 
KRISTDEMOKRATERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
 
Kristdemokraterna i Borås skrev 2010 en motion till fullmäktige om att trygghetslarm i bostaden 
för de äldre skulle vara kostnadsfritt. Denna bifölls och infördes men när den styrande röd-gröna 
minoriteten senare tog över styrningen av Borås återinfördes avgiften. 
 
Under tiden som Borås hade kostnadsfria larm visade det sig faktiskt vara kostnadseffektiv då 
kostnaden sparades in genom den minskade administrationen. Samtidigt gav den en väldigt viktig 
signal till våra medborgare i behov av stöd och omsorg att man kan bli sjuk och åldras på ett 
säkert och tryggt sätt. 
 
Vi vet att det finns äldre och personer med låg inkomst i Borås stad som avstår från denna insats 
av ekonomiska skäl trots att man själv och kanske även anhöriga känner oro och ångest över 
tryggheten i hemmet. Vi kristdemokrater ser detta som en förebyggande insats där man även kan 
skjuta behov av annan insats framåt i tiden vilket ger livskvalitet för den enskilde och besparing 
för Borås stad! 
 
Eftersom insatsen är biståndsbedömd kommer den inte att överutnyttjas utan istället vara en 
trygghet om att Borås bryr sig om att våra medborgare kan åldras med värdighet! 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta: 
Att trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt 
 
 
För Kristdemokraterna 
Sara Degerman Carlsson 
Ingela Hallgren 
 

KU1 

 

 

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(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00447 738 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 
Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.            

Sammanfattning 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 
den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 
som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 
genom minskad administration.  

Ärendet i sin helhet 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 
Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.            

Sammanfattning 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 
den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 
som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 
genom minskad administration.  

Ärendet i sin helhet 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  
trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 
funktionshinderrådet.  
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Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 
omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 
helhet bilägges ärendet.  

Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 
avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 
har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 
avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 
månadsavgift. Borås har med andra ord ett utmärkt tillfälle att vara en 
föregångare i Sverige. Ett avgiftsfritt trygghetslarm skulle skicka en signal om 
att medborgare i behov av stöd och omsorg kan åldras i trygghet i förvissningen 
om att det finns hjälp att få, den dagen egna kraften inte längre räcker till. 

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 
inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 
man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 
fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 
falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 
regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 
den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 
som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 
genom minskad administration.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 
3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 
4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 
5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 
  
Kristdemokraterna  
Niklas Arvidsson   
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Dnr KS 2017-00549 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg 
seniorbostäder.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Sammanfattning 
Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 
förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag gör en kartläggning och efter 
denna inventering påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 
att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 
som ges. Men för att få ett bättre underlag föreslås det i motionen att de 
kommunala bostadsbolagen tillsammans med Borås stad gör en kartläggning av 
intresset av denna typ av boende. 

AB Bostäder har en kartläggning av sina tillgängliga lägenheter enligt bokvämt-
konceptet och dessa redovisas när en sådan lägenhet läggs ut.  Kommunen har 
även listat de fastigheter som är certifierade.  

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys 
som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som bygger och utvecklar 
bostäder i kommunen. Analysen har bland annat kommit fram till att fler 
bostäder för äldre både kan skapa ökad trygghet och bekvämlighet samt bidra 
till att flyttkedjor sätts igång. 

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.           

Ärendet i sin helhet 
Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 
förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag ska efter denna inventering 
påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 
att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 
som ges. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kjell Classon (S): Bygg 
seniorbostäder.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Sammanfattning 
Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 
förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag gör en kartläggning och efter 
denna inventering påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 
att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 
som ges. Men för att få ett bättre underlag föreslås det i motionen att de 
kommunala bostadsbolagen tillsammans med Borås stad gör en kartläggning av 
intresset av denna typ av boende. 

AB Bostäder har en kartläggning av sina tillgängliga lägenheter enligt bokvämt-
konceptet och dessa redovisas när en sådan lägenhet läggs ut.  Kommunen har 
även listat de fastigheter som är certifierade.  

Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys 
som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som bygger och utvecklar 
bostäder i kommunen. Analysen har bland annat kommit fram till att fler 
bostäder för äldre både kan skapa ökad trygghet och bekvämlighet samt bidra 
till att flyttkedjor sätts igång. 

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar. Motionen är med detta besvarad.           

Ärendet i sin helhet 
Kjell Classon har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-01-23 lämnat in 
förslaget att Borås stads kommunala bostadsbolag ska efter denna inventering 
påbörja planering och byggande av seniorbostäder.   

Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig 
att vara en bra stad att bo i, innevånarna är i stort sett nöjda med den service 
som ges. 

Nr 81
Svar på motion av Kjell Classon (S):  
Bygg seniorbostäder
2019-06-03 Dnr KS 2017-00549 107

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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För att denna positiva trend ska hålla i sig krävs att det byggs mer lägenheter. 
Det måste bland annat byggas lägenheter som är anpassade för äldre, så kallade 
seniorbostäder som helst ska kunna certifieras till ”Bokvämtlägenheter”.  
Lyckas vi med det innebär det att villor och andra boenden blir lediga för andra 
åldersgrupper. Det leder till en större rörlighet på bostadsmarknaden och 
gynnar alla bostadssökande. Borås kan på detta sätt fortsätta att växa. Lämpliga 
områden för dessa lägenheter kan vara ex. Brämhult, Göta och Sjömarken. 
  
Men för att få ett bättre underlag föreslår vi att de kommunala bostadsbolagen 
tillsammans med Borås stad gör en kartläggning av intresset av denna typ av 
boende. 
 
AB Bostäder har en kartläggning av sina tillgängliga lägenheter enligt bokvämt-
konceptet och dessa redovisas när en sådan lägenhet läggs ut.  Kommunen har 
även listat de fastigheter som är certifierade.  
 
Under 2018 har förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning tagits fram. 
Riktlinjerna är uppdelade i tre delar. Del 1 utgör ett av kommunens 
styrdokument och hanterar kommunens egen organisation.  Del 2 är en 
handlingsplan som redovisar de bostadsprojekt som vi känner till samt 
prelimära tidplaner för när byggnation kan påbörjas. Del 3 är en befolknings- 
och bostadsanalys som är utformad som ett kunskapsunderlag till de som 
bygger och utvecklar bostäder i kommunen. Analysen har kommit fram till att 
fler bostäder för äldre både kan skapa ökad trygghet och bekvämlighet samt 
bidra till att flyttkedjor sätts igång. 

Motionen har inte skickats på remiss. Däremot har de nya Riktlinjerna för 
Bostadsförsörjning varit på remiss 11 januari-1 mars 2019 till Länsstyrelsen, 
grannkommuner, berörda nämnder och bolag, näringslivet samt de politiska 
partier som är representerade i Borås Stad Kommunfullmäktige. Remissen har 
även varit tillgänglig för allmänheten genom boras.se. Utifrån inkomna 
synpunkter har justeringar och kompletteringar gjorts vilket framgår av den 
remissammanställning som hör till riktlinjerna.  

De nya riktlinjerna för Bostadsförsörjning är uppe för antagande i 
Kommunfullmäktige 2019-06-19 och bedöms svara upp för det som 
motionären eftersträvar.  

Motionen är med detta besvarad.  

Beslutsunderlag 
Motion av Kjell Classson (S): Bygg seniorbostäder, 2008-01-23 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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MOTION 
 

BYGG SENIORBOSTÄDER 
 

 
 
Borås har under en ganska lång tid haft en positiv utveckling och rykte om sig att vara en bra stad att bo i, 
innevånarna är i stort sett nöjda med den service som ges. 
För att denna positiva trend ska hålla i sig krävs att det byggs mer lägenheter. Det måste bland annat byggas 
lägenheter som är anpassade för äldre, så kallade seniorbostäder som helst ska kunna certifieras till 
”Bokvämtlägenheter”.  Lyckas vi med det innebär det att villor och andra boenden blir lediga för andra 
åldersgrupper. Det leder till en större rörlighet på bostadsmarknaden och gynnar alla bostadssökande. Borås kan 
på detta sätt fortsätta att växa. Lämpliga områden för dessa lägenheter  kan vara ex. Brämhult, Göta och 
Sjömarken. 
  
Men för att få ett bättre underlag  föreslår vi att de kommunala bostadsbolag tillsammans med Borås stad gör en 
kartläggning av intresset av denna typ av boende. 
 
  
 
 Yrkande: Borås stads kommunal bostadsbolag ska efter denna inventering påbörja planering och byggande av  
 seniorbostäder. 
 
 
 
 
Kjell Classon 23/1-2008 
Socialdemokraterna 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se 
bilaga.            

Sammanfattning 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 
till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 
har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 
och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 
demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 
På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 
utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 
en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 
finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 
avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 

Vård- och äldrenämnden strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 

Nr 82
Svar på motion av Anna Christensen (M):  
Fristående Gruppboende för yngre dementa
2019-05-20 Dnr KS 2017-00688 730

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 
lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 
avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 
demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom.     

Ärendet i sin helhet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 
yttranden redovisas i bilagor.  

Vård- och äldrenämnden skriver i sitt yttrande att med dagens utformning av 
hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin lägenhet, även med ökad 
ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med demenssjukdom tillsammans 
på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” flytta. För att detta ska vara 
möjligt behöver förändringar ske i nuvarande hyreskontrakt, där i så fall 
besittningsrätten ska förhandlas bort. 

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 
demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 
som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 
till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 
har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 
och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 
demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 
På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 
utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 
en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 
finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 
avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 
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yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 
lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 
avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 
demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom.     

Ärendet i sin helhet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 
yttranden redovisas i bilagor.  

Vård- och äldrenämnden skriver i sitt yttrande att med dagens utformning av 
hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin lägenhet, även med ökad 
ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med demenssjukdom tillsammans 
på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” flytta. För att detta ska vara 
möjligt behöver förändringar ske i nuvarande hyreskontrakt, där i så fall 
besittningsrätten ska förhandlas bort. 

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 
demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 
som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 
till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 
har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 
och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 
demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 
På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 
utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 
en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 
finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 
avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 
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Vård- och äldrenämnden strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 
yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 
lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 
avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 
demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse  
3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 
4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  
5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30   
 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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MOTION  2017-10-19 

 

 

Fristående Gruppboende för yngre dementa 
  
En dag förändrades allt, ”Daniel var 43 år och mitt i livet med jobb, familj och barnen Stina och 
Axel, han hade insjuknat i en demenssjukdom”.  
  
Eftersom sjukdomsförloppet gick fort kunde inte Daniel bo kvar i hemmet. Att drabbas av 
demens i ung ålder drabbar hela familjen, det är en sjukdom som måste anpassas efter individen 
eftersom sjukdomen är olika för alla. 
När sjukdomen sätter stopp för att fortsätta bo kvar hemma tillsammans med familjen, då behövs 
ett anpassat boende med personal som är specialiserad för just denna form av sjukdom.  
Att få möjligheten att bo på ett boende som är så anpassat att det känns som ett hem, där 
anhöriga och barnen kan komma och besöka och ändå känna en trygghet, ett lugn och en 
harmoni där oron inte behöver ta över. Att vara ung och drabbas av demens ska inte göra att 
man hamnar på en avdelning som ligger på ett äldreboende. Detta är unga personer med barn 
och familj, de skall ges samma möjligheter som vem som helst. 
     
Möjligheten att bo i en fristående gruppbostad likt ett LSS-boende där de som drabbas tryggt kan 
bo bidrar till lugn och ro, men som också blir en mer naturlig miljö för den drabbade, familjen, 
anhöriga och barnen som hälsar på.  
   
   Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvarig nämnd för målgruppen yngre 
dementa: 
  
-Utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett LSS-boende, som är anpassad 
för de som är under 65 år som drabbats av demens i yngre åldrar. 
  
Anna Christensen (M) 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1762

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Centrala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-01-02  

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Remiss: Motion (M) Fristående gruppboende 
för yngre dementa 
 

Centrala funktionshinderrådets beslut 
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen; Fristående gruppboende 
för yngre dementa (M). Vid sammanträdet den 6 december 2017 § 47 beslutade rådet 
att tillstyrka motionen.  
 

Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 

 

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-02-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00163 734 

 Er referens 
Dnr KS 2017-00688  

 
  

 

Svar på remiss: 
Motion – Fristående gruppboende för yngre dementa 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen.        

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 
Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 
yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 
omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 
personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 
och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.                

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 
Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 
yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 
omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 
personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 
och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden har tidigare haft ansvar för den dagverksamhet som 
under hösten 2017 startade på Träffpunkt Simonsland med namn Cafe Viskan. 
Dagverksamheten vänder sig till yngre personer med demens.  

Kommunfullmäktige beslutade  i Budget 2018 den 22-23 november 2017,  
§ 201, att den verksamheten som vänder sig till de som är under 65 år och är i 
behov omsorg enligt Socialtjänstlagen (exklusive socialpsykiatrin) från och med 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-02-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00163 734 

 Er referens 
Dnr KS 2017-00688  

 
  

 

Svar på remiss: 
Motion – Fristående gruppboende för yngre dementa 

Beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen.        

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 
Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 
yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 
omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 
personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 
och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.                

Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 
Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 
yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 
omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 
personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 
och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden har tidigare haft ansvar för den dagverksamhet som 
under hösten 2017 startade på Träffpunkt Simonsland med namn Cafe Viskan. 
Dagverksamheten vänder sig till yngre personer med demens.  

Kommunfullmäktige beslutade  i Budget 2018 den 22-23 november 2017,  
§ 201, att den verksamheten som vänder sig till de som är under 65 år och är i 
behov omsorg enligt Socialtjänstlagen (exklusive socialpsykiatrin) från och med 
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2018 flyttas över till Vård- och äldrenämnden från Sociala omsorgsnämnden. 
Den dagverksamheten för yngre dementa som Sociala omsorgsnämnden haft 
på Träffpunkt Simonsland flyttats över till Vård- och äldrenämnden.  

I Budget 2018 beskrivs att gruppen yngre dementa ökar. En väl fungerande 
demensvård för yngre personer kan ge ökad livskvalitet och fördröja vidare 
sjukdomsförlopp. Det organisatoriska ansvaret för unga dementa samlas i och 
med beslut om Budget 2018 under en nämnd, Vård- och äldrenämnden.  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

Beslutsunderlag 
 Motion (M): Fristående gruppboende för yngre dementa    

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
. 

. 

. 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 

 

 

 

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 
2018-08-28 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00140 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Fristående gruppboende för 
yngre dementa 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Fristående 
gruppbostäder för yngre dementa”.      

Sammanfattning 
Motionären vill att möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett 
LSS-boende, utreds. Boendet ska vara anpassat för de som är yngre än 65 år 
och drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar.  

Vård- och äldrenämnden har ansvar för demenssjuka människor i alla åldrar. 
Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 
platser är avsedda för yngre demenssjuka.  

Med dagens utformning av hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin 
lägenhet, även med ökad ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med 
demenssjukdom tillsammans på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” 
flytta. För att detta ska vara möjligt behöver förändringar ske i nuvarande 
hyreskontrakt, där i så fall besittningsrätten ska förhandlas bort. 

Boendeplaneringsenheten strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 
yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom.  

Vid kontakt med boendeplaneringen och ansvarig enhetschef framkommer att 
de som är yngre demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorg, än åldern på den som är 
demenssjuk.  

Vård- och äldrenämnden har ingen avsikt att idag bygga fristående 
gruppboenden då det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. 
Nämnden har med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom, däremot för avsikt att i framtida lokalresursplaner planera för 
att kunna öka platsantalet för målgruppen unga demenssjuka. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.       
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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 
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Datum 
2018-08-28 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00140 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Fristående gruppboende för 
yngre dementa 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Fristående 
gruppbostäder för yngre dementa”.      

Sammanfattning 
Motionären vill att möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett 
LSS-boende, utreds. Boendet ska vara anpassat för de som är yngre än 65 år 
och drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar.  

Vård- och äldrenämnden har ansvar för demenssjuka människor i alla åldrar. 
Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 
platser är avsedda för yngre demenssjuka.  

Med dagens utformning av hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin 
lägenhet, även med ökad ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med 
demenssjukdom tillsammans på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” 
flytta. För att detta ska vara möjligt behöver förändringar ske i nuvarande 
hyreskontrakt, där i så fall besittningsrätten ska förhandlas bort. 

Boendeplaneringsenheten strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 
yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom.  

Vid kontakt med boendeplaneringen och ansvarig enhetschef framkommer att 
de som är yngre demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorg, än åldern på den som är 
demenssjuk.  

Vård- och äldrenämnden har ingen avsikt att idag bygga fristående 
gruppboenden då det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. 
Nämnden har med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom, däremot för avsikt att i framtida lokalresursplaner planera för 
att kunna öka platsantalet för målgruppen unga demenssjuka. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.       
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Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att det finns yngre demenssjuka som insjuknar snabbt och 
inte längre kan bo kvar i sin ordinarie bostad. Att vara ung och drabbas av 
demenssjukdom ska inte göra att man hamnar på en avdelning som ligger på ett 
vård- och omsorgsboende. De unga som insjuknar i demenssjukdom har ofta 
barn och familj och motionären vill att de skall ges samma möjligheter som 
vem som helst. Möjligheten att bo i en fristående gruppbostad likt ett LSS-
boende där de som drabbas tryggt kan bo bidrar till lugn och ro, men boendet 
blir också en mer naturlig miljö för den drabbade, familjen, anhöriga och 
barnen som hälsar på. Motionären vill att möjligheten att bygga ett fristående 
gruppboende likt ett LSS-boende, utreds. Boendet ska vara anpassat för de som 
är yngre än 65 år och drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar.  

Vård- och äldrenämnden har ansvar för demenssjuka människor i alla åldrar. 
Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 har platser för yngre 
demenssjuka. Boendet har idag 60 platser som är fördelade på 5 avdelningar 
med 12 platser per avdelning. Av de 60 platserna är 18 platser avsedda för yngre 
demenssjuka. De 18 platserna har anpassad miljö samt förstärkt bemanning på 
grund av målgruppens större behov av såväl lugn och ro, som aktiviteter och 
rörelse.  

Med dagens utformning av hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin 
lägenhet, även med ökad ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med 
demenssjukdom tillsammans på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” 
flytta. För att detta ska vara möjligt behöver förändringar ske i nuvarande 
hyreskontrakt, där i så fall besittningsrätten ska förhandlas bort. 

Boendeplaneringsenheten strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 
yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom.  

Vid kontakt med boendeplaneringen och ansvarig enhetschef framkommer att 
de som är yngre demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorg, än åldern på den som är 
demenssjuk.  

Vård- och äldrenämnden har ingen avsikt att idag bygga fristående 
gruppboenden då det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. 
Nämnden har med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 
demenssjukdom, däremot för avsikt att i framtida lokalresursplaner planera för 
att kunna öka platsantalet för målgruppen unga demenssjuka. Vård- och 
äldrenämnden avstyrker därför motionen.    

Beslutsunderlag 
1. Motion: Fristående gruppbostäder för yngre dementa.                               
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Samverkan 
Samverkas vid FSG 2018-08-22. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Annika Andersson 
Tf. Förvaltningschef 
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Samverkan 
Samverkas vid FSG 2018-08-22. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Annika Andersson 
Tf. Förvaltningschef 
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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 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00688 730 

  

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 
som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 
Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 
demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 
specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 
omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 
som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 
ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 
Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 
boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 
skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 
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och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 
gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 
för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 
bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 

Ärendet i sin helhet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 
yttranden redovisas i bilagor.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 
demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 
omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 
sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 
som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 
som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 
Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 
demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 
specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 
omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 
som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 
ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 
Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 
boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 
skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 
och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 
gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 
för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 
bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse  
3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 
4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  
5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30 
  
 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Susanne Glans 
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033 357046 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 
lämnat in förslaget att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara 
eldrivna senast år 2020.           

Motionen har skickats på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, 
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås kommuns Parkerings AB samt 
Borås Energi och Miljö AB. Remissvaren finns i remissammanställning som 
finns som bilaga.     

Kommunstyrelsen ser att motionen har goda intentioner och att vi i staden 
arbetar i samma riktning som motionens intentioner. Borås Stad har för avsikt 
att ta ansvar för sin del i att klara Parisavtalet. Det innebär bland annat en 
intention att allra senast år 2030 enbart utföra och köpa fossilfria transporter, 
och i arbetet med att nå dit kommer elbilar med all sannolikhet att spela en 
avgörande roll.  

Energi- och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för 
förnybara fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara fordonsbränslen 
genom att använda dem i den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar 
som använder förnybara bränslen, samt planera en infrastruktur för förnybara 
bränslen med exempelvis laddning av elbilar. 

Vid avrop av nya fordon rekommenderas i möjligaste mån elfordon. Det är 
svårt att få kommunens färdtjänstbilar och personbilar att vara eldrivna senast 
år 2020, beroende på marknadens möjlighet att erbjuda fullgoda fossilfria 
alternativ samt ekonomin. För att kunna få en snabbare förändring av 
fordonsparken till att bli fossilfri behövs flera miljövänliga alternativ samtidigt, 
som till exempel biogasbilar. 

Kommunfullmäktige antog 20 september 2018 en Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon, samt beslutade att alla nämnder ska inventera eget behov av 
laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen nyttjar och rapportera 
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse  
3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 
4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  
5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30 
  
 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 
lämnat in förslaget att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara 
eldrivna senast år 2020.           

Motionen har skickats på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, 
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås kommuns Parkerings AB samt 
Borås Energi och Miljö AB. Remissvaren finns i remissammanställning som 
finns som bilaga.     

Kommunstyrelsen ser att motionen har goda intentioner och att vi i staden 
arbetar i samma riktning som motionens intentioner. Borås Stad har för avsikt 
att ta ansvar för sin del i att klara Parisavtalet. Det innebär bland annat en 
intention att allra senast år 2030 enbart utföra och köpa fossilfria transporter, 
och i arbetet med att nå dit kommer elbilar med all sannolikhet att spela en 
avgörande roll.  

Energi- och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för 
förnybara fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara fordonsbränslen 
genom att använda dem i den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar 
som använder förnybara bränslen, samt planera en infrastruktur för förnybara 
bränslen med exempelvis laddning av elbilar. 

Vid avrop av nya fordon rekommenderas i möjligaste mån elfordon. Det är 
svårt att få kommunens färdtjänstbilar och personbilar att vara eldrivna senast 
år 2020, beroende på marknadens möjlighet att erbjuda fullgoda fossilfria 
alternativ samt ekonomin. För att kunna få en snabbare förändring av 
fordonsparken till att bli fossilfri behövs flera miljövänliga alternativ samtidigt, 
som till exempel biogasbilar. 

Kommunfullmäktige antog 20 september 2018 en Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon, samt beslutade att alla nämnder ska inventera eget behov av 
laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen nyttjar och rapportera 

Nr 83
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):  
Borås skall satsa på eldrivna fordon
2019-05-20 Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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till Lokalförsörjningsnämnden senast 2019. Lokalförsörjningsnämnden ska 
sedan ta fram en utbyggnadsplan under 2020 för egna och inhyrda fastigheter. 
Bolagen ska inventera och bygga ut där det bedöms lämpligt. 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-05-06. 
2. Remissammanställning 2019-04-09. 
3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L) Borås skall satsa på eldrivna fordon.
   

Samverkan 
Nej 

 

 

 

 
Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Motion: Borås skall satsa på eldrivna fordon. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att att-
satsen inte gäller alla kommunens personbilar. Det är Borås Stads riktlinjer för 
resor som reglerar vilka fordon som förvaltningar och bolag i första hand ska 
köpa in. I riktlinjerna står att det i första hand ska köpas in biogasbilar eller 
elbilar. Ur miljösynpunkt är biogasbilar tankat på biogas minst lika bra som el-
bilar. Borås Energi och Miljö AB är dessutom biogasproducenter. För att 
minska klimatutsläppen från personbilar snabbast möjligt behövs mer än ett 
alternativ. Det är viktigt att ha fokus på att minska antalet bensin- och 
dieselbilar till förmån för biogas och elbilar. Om vi begränsar oss till en lösning 
kommer omställning ta längre tid. Borås Stad har relativt få elbilar i dagsläget 
och ett omfattande arbete behöver göras för att bygga ut laddsystemet och 
inventera vart el-bilar fungerar i dagsläget. I Energi- och klimatstrategin finns 
redan idag ett uppdrag att arbeta för ökad användning av elbilar. Andelen elbilar 
behöver öka, men samtliga av kommunens personbilar kan inte vara elbilar. 

Servicenämnden 
Servicenämnden anser att förslaget är bra men att det finns en del aspekter att 
ta hänsyn till. Infrastrukturen av laddstolpar kommer inte vara tillräckligt 
utbyggd inom den aktuella tidsperioden. I förslag till ”Plan för laddinfrastruktur 
för elfordon” påtalas att det behövs en gemensam bild av var det är lämpligt att 
bygga anläggningar. Tidsperioden för att inventera behov, sammanställa och ta 
fram plan för lämplig utbyggnadstakt samt integrera åtgärder som stimulerar till 
etablering av laddplatser är satt till 2019-2021. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är vad som händer vid en kris om samhället 
blir utslaget på el. I en kris- och nödlägessituation med begränsad eltillgång får 
det mycket stora negativa konsekvenser för Borås Stad. Det finns ännu inte ett 
klimatsmart förnybart drivmedel som kan tillgodose hela vårt samhälles behov. 

Initialt krävs en stor investering och finansieringen av genomförandet saknas i 
förslaget. Ett fordons livscykelkostnad beräknas på anskaffningsvärde, 
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Motion: Borås skall satsa på eldrivna fordon. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att att-
satsen inte gäller alla kommunens personbilar. Det är Borås Stads riktlinjer för 
resor som reglerar vilka fordon som förvaltningar och bolag i första hand ska 
köpa in. I riktlinjerna står att det i första hand ska köpas in biogasbilar eller 
elbilar. Ur miljösynpunkt är biogasbilar tankat på biogas minst lika bra som el-
bilar. Borås Energi och Miljö AB är dessutom biogasproducenter. För att 
minska klimatutsläppen från personbilar snabbast möjligt behövs mer än ett 
alternativ. Det är viktigt att ha fokus på att minska antalet bensin- och 
dieselbilar till förmån för biogas och elbilar. Om vi begränsar oss till en lösning 
kommer omställning ta längre tid. Borås Stad har relativt få elbilar i dagsläget 
och ett omfattande arbete behöver göras för att bygga ut laddsystemet och 
inventera vart el-bilar fungerar i dagsläget. I Energi- och klimatstrategin finns 
redan idag ett uppdrag att arbeta för ökad användning av elbilar. Andelen elbilar 
behöver öka, men samtliga av kommunens personbilar kan inte vara elbilar. 

Servicenämnden 
Servicenämnden anser att förslaget är bra men att det finns en del aspekter att 
ta hänsyn till. Infrastrukturen av laddstolpar kommer inte vara tillräckligt 
utbyggd inom den aktuella tidsperioden. I förslag till ”Plan för laddinfrastruktur 
för elfordon” påtalas att det behövs en gemensam bild av var det är lämpligt att 
bygga anläggningar. Tidsperioden för att inventera behov, sammanställa och ta 
fram plan för lämplig utbyggnadstakt samt integrera åtgärder som stimulerar till 
etablering av laddplatser är satt till 2019-2021. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är vad som händer vid en kris om samhället 
blir utslaget på el. I en kris- och nödlägessituation med begränsad eltillgång får 
det mycket stora negativa konsekvenser för Borås Stad. Det finns ännu inte ett 
klimatsmart förnybart drivmedel som kan tillgodose hela vårt samhälles behov. 

Initialt krävs en stor investering och finansieringen av genomförandet saknas i 
förslaget. Ett fordons livscykelkostnad beräknas på anskaffningsvärde, 
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driftskostnader och restvärde. När det gäller elfordon har det inte i någon större 
utsträckning på marknaden. Det är svårt att uppskatta livscykelkostnader på 
elfordon och därmed också de ekonomiska aspekterna.  

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker intentionen i motionen mot en utveckling mot 
fler elbilar i kommunens organisation med tidsmässigt ska utökningen anpassas 
efter utbyggnaden av laddinfrastruktur. Utvecklingen på elbilsmarknaden går 
fort. För att möte denna utveckling har Kommunstyrelsen tagit fram ett förslag 
till plan för laddinfrastruktur för elfordon. För att genomföra planen behövs i 
första hand en behovsanalys som grund för framtida utbyggnad. Förslaget till 
plan anger att åtgärder inom kommunens egen organisation som kommunen 
själv ansvarar för ska prioriteras. I övrigt ska kommunens förvaltningar och 
bolag stödja aktörerna på den externa marknaden. Den tidplan som anges i 
förslaget innebär att en utbyggnad tidigast kan påbörjas år 2020. 

Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB har genom åren gjort stora satsningar i 
framställning och distribution av fordonsgas. Det finns idag en väl uppbyggd 
biogasinfrastruktur i staden och bolaget anser att det vore olyckligt om Borås 
Stad i förtid avvecklar biogasbilarna. Om Sverige ska lyckas uppnå målet att 
minska koldioxidutsläppen från trafiken med 70 procent till år 2030 räcker inte 
biodiesel, el och andra biodrivmedel till. I omställningen är biogasen en viktig 
komponent vars potential ska utnyttjas där den gör som mest nytta. Bolaget ser 
också att tunga fordon har svårt att drivas med eldrift. Borås Energi och Miljö 
kan förse egna parkeringar med elstolpar för besöksparkerande bilar. 

Borås Energi och Miljö AB föreslår att stadens egna förvaltningar och bolag ska 
använda Borås Energi och Miljös tankkort till våra tankstationer och använda 
biogas som drivmedel till tjänstebilar. Borås Stad borde ha ett tydligt miljömål 
som följs upp med tanke på användning av biogas i egna fordon. 

Borås Kommuns Parkerings AB 
Borås kommuns Parkerings AB håller med om att klimatfrågan är en av de 
viktigaste frågorna i vår tid. Bilen är en frihet och kommer att behövas i vår 
stad även i framtiden. Borås kommuns Parkerings AB kommer bidra med att ge 
förutsättningar för fler fossilfria fordon så som cykel och bil och att de har bra 
tillgänglighet i vår stad. Detta görs genom att tillse att fler kan ladda sin bil och 
cykel på parkeringsbolagets anläggningar (tomtmark) under 2019 och framåt. 

Borås kommuns Parkerings AB har inga åsikter om det ska satsas på biogas 
som bränsle eller inte, utan anser att det är utsläppen som ska styra 
fordonsflottan tillsammans med investeringskostnaden och behovet. 

Borås kommuns Parkerings AB anser att det behövs en gemensam 
infrastrukturplan i samverkan för både bolag och förvaltningar, då det är 
flertalet stora investeringar som behöver göras för att vi ska upplevas 
tillgängliga och få utfall i våra miljömål. Staden behöver kunna erbjuda både 
laddning för privatpersoner och personal som parkerar sin bil eller cykel men 
även erbjuda laddning för egen fordonsflotta. 
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Motion  2017-01-18 
Liberalerna  Kommunfullmäktige 

 

Borås skall satsa på eldrivna fordon. 
 
Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att dina barn och barnbarn ska få 
växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. Liberal 
miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Med vetenskap, 
internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många 
problem. 
 
Bilen är frihet och miljöbilar är framtiden. För många människor att bilen nödvändig för att 
kunna lösa vardagspusslet. Alltifrån att storhandla, skjutsa barn till träning eller hämta och 
lämna på förskola förenklas av en bil, i mindre kommuner finns ibland inte förutsättningar för 
utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Samtidigt vet vi att utsläppen från 
bilar är skadliga för vår miljö, därför behöver vi underlätta för miljöbilar.  
 
Liberalerna satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen. Det ska vara enkelt att vara miljömedveten. Att köra elbil ska 
inte vara svårare än att använda en bil som drivs av fossila bränslen. 
 
Infrastrukturen för att stödja övergången till en fossiloberoende bilflotta behöver förbättras i 
Borås. Parkeringsbolaget måste tillsammans med Tekniska nämnden utveckla en infrastruktur 
för elbilar så att det finns förutsättningar för fler elbilar i Borås. Fler laddstolpar för elbilar 
skall installeras i Borås Stad.  
 
Den kommunala personbilsflottan domineras av bilar som drivs av fordonsgas. Det är en 
föråldrad teknik och Liberalerna föreslår att kommunen går över till elbilar. Senast 2020 skall 
färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Senast 2020 skall färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.  
 
 
Morgan Hjalmarsson 
Liberalerna 
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Dnr KS 2018-00166   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 
Johansson (C) Central ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tekniska nämnden får i uppdrag att redan 2019 undersöka möjligheten till 
någon form av grönska/plantering kring parkeringen Övre Brodal för att höja 
trivseln,  

samt utreda och redovisa till budgetprocessen inför 2020 investerings- och 
driftskostnad för en ställplats som även erbjuder elektricitet och om det är 
möjligt även till rimlig kostnad även vatten och avlopp.  

Fullmäktige förklarar motionen besvarad.            

Sammanfattning 
Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att tekniska 
förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 
en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018.  

Borås Stad erbjuder numera en central ställplats för husbilar på parkeringen 
Övre Brodal. Tekniska nämnden bör redan i år undersöka möjligheten till 
någon form av grönska/plantering kring platsen för att höja trivseln. 
 
På sikt är det önskvärt att en central ställplats även erbjuder elektricitet och, om 
det är möjligt till rimlig kostnad, även vatten och avlopp. Tekniska nämnden 
ska utreda investerings- och driftskostnad och redovisa till budgetprocessen 
inför 2020.  

 

Ärendet i sin helhet 
Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att tekniska 
förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 
en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018. 

Borås Stad erbjuder numera en central ställplats för husbilar på parkeringen 
Övre Brodal (bakom Gina Tricot-byggnaden). Här får du stå med din husbil i 
två dygn, pris 125kr/dygn.  

Nr 84
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och  
Monica Johansson (C) Central ställplats för husbilar
2019-05-20 Dnr KS 2018-00166

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Denna ställplats lever inte upp till motionärens förslag om tillgång till vatten, el 
och avlopp, men på kort sikt (sommaren 2019) får detta räknas som tillräckligt 
bra. Tekniska nämnden bör redan i år undersöka möjligheten till någon form av 
grönska/plantering kring platsen för att höja trivseln. Den tämligen 
centrumnära Saltemads camping kan erbjuda full service. 

I övrigt kan man parkera på vanliga parkeringsrutor enligt gällande 
parkeringstaxa, tar man upp två parkeringsplatser räcker det att man köper en 
parkeringsbiljett. 

Latrintömning kan ske vid rastplats Boråstorpet på riksväg 40 mellan Borås och 
Bollebygd (endast avfart från Göteborgshållet) eller på Borås Camping 
(tömningsavgift för icke campinggäster). 

På sikt är det önskvärt att en central ställplats även erbjuder elektricitet och, om 
det är möjligt till rimlig kostnad, även vatten och avlopp. Tekniska nämnden 
ska utreda investerings- och driftskostnad och redovisa till budgetprocessen 
inför 2020.  

         

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C): Central 
ställplats för husbilar  
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd  Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Denna ställplats lever inte upp till motionärens förslag om tillgång till vatten, el 
och avlopp, men på kort sikt (sommaren 2019) får detta räknas som tillräckligt 
bra. Tekniska nämnden bör redan i år undersöka möjligheten till någon form av 
grönska/plantering kring platsen för att höja trivseln. Den tämligen 
centrumnära Saltemads camping kan erbjuda full service. 

I övrigt kan man parkera på vanliga parkeringsrutor enligt gällande 
parkeringstaxa, tar man upp två parkeringsplatser räcker det att man köper en 
parkeringsbiljett. 

Latrintömning kan ske vid rastplats Boråstorpet på riksväg 40 mellan Borås och 
Bollebygd (endast avfart från Göteborgshållet) eller på Borås Camping 
(tömningsavgift för icke campinggäster). 

På sikt är det önskvärt att en central ställplats även erbjuder elektricitet och, om 
det är möjligt till rimlig kostnad, även vatten och avlopp. Tekniska nämnden 
ska utreda investerings- och driftskostnad och redovisa till budgetprocessen 
inför 2020.  

         

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C): Central 
ställplats för husbilar  
 
 

Tom Andersson 

Kommunalråd  Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Central ställplats för husbilar 
 

De flesta kommuner ordnar ställplatser till sina besökare, i senaste numret av tidningen ”Min 
Husbil” var det reportage om detta. Man kunde också läsa att det inte är en prioriterad fråga i 
Borås. 
I tidningen var det ett väldigt fint reportage om Borås som besöksstad, vad vi har att erbjuda, och 
vad vi har för camping- och ställplatser. Det hänvisades till Saltemads Camping och Seglora 
familjecamping. 
Svaret tidningen hade fått, på frågan varför det inte fanns några centrala ställplatser var följande: 
Enligt Borås TME har vi inte kunnat genomföra detta beroende på att en eventuell 
höghastighetsjärnväg ska gå genom staden, vilket låser upp många centrala områden i Borås. Man 
måste avvakta tills korridoren för järnvägsbygget är klart. 
Det har nu gått 6 år sedan frågan om ställplatser aktualiserades i kommunen. Efter utredningar 
gjordes en provisorisk ställplats, utan el, vatten och avlopp under centralbron. Det blev ingen 
succé. Kan vi inte bättre än så? Ska vi vänta på trafikverkets beslut om järnvägskorridor lär det ta 
många år till. 
Varför vill då husbilsfolket bo på central ställplats? Jo de kommer med sina bilar oftast lite senare 
på dagen, vill promenera och se på staden, shoppa och kanske göra restaurangbesök, för att sedan 
resa vidare nästa dag. 
Husbilsfolket kräver inte så mycket service, det bör finnas ett avlopp för tömning av toaletten, 
kran för färskvatten och eventuellt el. Detta borde inte vara så stor investering, jämfört med 
nyttan. 
Vi vill anses vara en turiststad. Förutsättningar finns. Besöksnäringen är en viktig tillväxtfaktor.  
Vi har mycket vackra miljöer att erbjuda, fantastiska kulturinslag, många restauranger och inte 
minst sommartorsdagarna.  Genom att anordna en central ställplats välkomnar vi 
husbilsentusiasterna till Borås! 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 
 

- Tekniska förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 
en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018. 

 
 
För Centerpartiet 
Kerstin Hermansson (C) 
Monica Johansson(C) 
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2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 
trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

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

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 
Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 
och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 
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Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 
trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

 

Reservationer 
Mot förslaget reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga. 

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

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 
Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 
och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Nr 85
Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad
trygghet
2019-05-20 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Peder Englund
    Avdelningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr KS 2018-00820 2.8.2.25 

Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utreda förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.       

Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Polismyndigheten, Region Väst, Lokalpolisområde Borås, hemställer att Borås 
Stad tillsammans med Lokalpolisområde Borås utreder förutsättningar och tar 
fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid 
otrygga platser i Borås Stad.  

Det som behövs kartläggas i en eventuell samverkan är exempelvis ansvars-och 
kostnadsfördelning, behovsanalyser samt nyttjanderätter vid kameraplacering 
samt integritetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Polismyndigheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr KS 2018-00820 2.8.2.25 

Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utreda förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.       

Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Polismyndigheten, Region Väst, Lokalpolisområde Borås, hemställer att Borås 
Stad tillsammans med Lokalpolisområde Borås utreder förutsättningar och tar 
fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid 
otrygga platser i Borås Stad.  

Det som behövs kartläggas i en eventuell samverkan är exempelvis ansvars-och 
kostnadsfördelning, behovsanalyser samt nyttjanderätter vid kameraplacering 
samt integritetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Polismyndigheten
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MOTION  2018-05-17 
MODERATERNA   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

   

 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 

 
Trygghet är en förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. Tillåts otrygghet 
och kriminalitet att få fäste blir det betydligt svårare att leva det liv man själv önskar. Att 
upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är således en fråga om att försvara varje 
människas frihet, och därför naturligt för Moderaterna att prioritera. 
 
Som en del i den större trygghetssatsning som partiet har startat, vill vi utöka möjligheten att 
använda kameraövervakning. Kameraövervakning har tidigare använts på i Borås - med goda 
resultat - för att bekämpa kriminalitet. Nu har polisen meddelat att kameraövervakning kommer 
nyttjas i områden, som tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder, identifierats som särskilt 
brottsutsatta. Det ser vi som mycket positivt.  

 
Moderaterna ser dock även att andra delar av staden sedan en tid präglats av upplevd otrygghet 
och kriminalitet. Det gäller bland annat de centrala delarna av Borås. Vi föreslår därför att 
kommunen ska verka för att trygghetskameror även ska kunna användas i dessa områden i den 
mån polisen själva finner det lämpligt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Att Borås Stad aktivt arbetar tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna 
användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Oliver Öberg (M) 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 juni 2019

B 1784

                                                                                                                                                       

CKS1 

 
 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 
(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 
trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls.            

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 
Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 
och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 
2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Samverkan 
Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Borås 
2019-05-20 

Kommunstyrelsen 
CKS1. Svar på motion 

 
 

 
 
 

 

Protokollsanteckning 
 
 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen som syftar till att verka för att 

trygghetskameror även ska kunna användas i de centrala delarna i Borås, i den mån polisen 

själva finner det lämpligt.  Det är glädjande att se att ämnet kommit upp på dagordningen 

och att även andra partier nu ansluter sig till den linje som vårt parti drivit i flertalet år. 

Frågan är ytterst angelägen då många av stadens invånare känner en ökad otrygghet när de 

rör sig i Borås centrala delar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna 
 
 
 
Andreas Exner   Kristian Silbvers 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 
stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

 

Niklas Arvidsson (KD) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-18 lämnat in förslaget att Borås 
kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under 
två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln 
och gynna näringslivet.           

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås Kommuns 
Parkerings AB som båda har inkommit med remissvar under 2012. Borås 
kommuns Parkerings AB avstyrkte motionen om avgiftsfri parkering. Tekniska 
nämnden ansåg att nuvarande parkeringsreglering fungerar bra. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om., och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 
Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri 
parkering för en levande stadskärna,  2018-08-01 
   
 

 

Tom Andersson 
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Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 
stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

 

Niklas Arvidsson (KD) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-18 lämnat in förslaget att Borås 
kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under 
två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln 
och gynna näringslivet.           

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås Kommuns 
Parkerings AB som båda har inkommit med remissvar under 2012. Borås 
kommuns Parkerings AB avstyrkte motionen om avgiftsfri parkering. Tekniska 
nämnden ansåg att nuvarande parkeringsreglering fungerar bra. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om., och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 
Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri 
parkering för en levande stadskärna,  2018-08-01 
   
 

 

Tom Andersson 

Nr 86
Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 
stadskärna
2019-06-03  Dnr KS 2018-00557 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 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00557 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 
stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

 

Niklas Arvidsson (KD) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-18 lämnat in förslaget att Borås 
kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under 
två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln 
och gynna näringslivet.           

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås Kommuns 
Parkerings AB som båda har inkommit med remissvar under 2012. Borås 
kommuns Parkerings AB avstyrkte motionen om avgiftsfri parkering. Tekniska 
nämnden ansåg att nuvarande parkeringsreglering fungerar bra. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om., och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 
Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri 
parkering för en levande stadskärna,  2018-08-01 
   
 

 

Tom Andersson 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00557 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 
och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 
stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad        

 

Niklas Arvidsson (KD) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollsanteckningar 
Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-18 lämnat in förslaget att Borås 
kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under 
två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln 
och gynna näringslivet.           

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås Kommuns 
Parkerings AB som båda har inkommit med remissvar under 2012. Borås 
kommuns Parkerings AB avstyrkte motionen om avgiftsfri parkering. Tekniska 
nämnden ansåg att nuvarande parkeringsreglering fungerar bra. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 
ska besluta om., och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 
Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri 
parkering för en levande stadskärna,  2018-08-01 
   
 

 

Tom Andersson 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

MOTION 
 
 
 
 
 
Fri parkering för en levande stadskärna 
 
 
 
Sedan flera år tillbaka har Mölndals kommun erbjudit sina besökare fri parkering under två 
timmar i stadskärnan. Detta har gett ett bra resultat, då statistik påvisar ett utökat 
kundunderlag för näringsidkarna och en ökad handel i området.   
 
Vi anser att detta koncept även bör prövas i Borås, då det skulle stimulera vår handel och på 
så sätt gynna näringslivet. Vi föreslår således att det utreds på vilka platser i stadskärnan det 
skulle lämpa sig att införa fri parkering. Vidare föreslår vi att fri parkering införs på prov med 
en påföljande utvärdering.  
 
Då Mölndal är ett föregångsexempel inom detta område anser vi att vi bör se till deras 
lösningar för att finna en form av kontroll för den fria tiden som lämpar sig i Borås. I Mölndal 
tillämpas exempelvis parkeringsautomater, men vi föreslår även att möjligheten att använda 
parkeringsbrickor utreds. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 
 
att ge Borås kommuns Parkerings AB i uppgift att utreda ovanstående förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eike Jünke (M) 
 
Olle Engström (M) 
 
Annette Carlson (M) 
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Protokollsanteckning     Kommunstyrelsen 

     2019-06-03 

 

 
 

 
 

PROTOKOLLSANTECKNING 

SP8: Fri parkering för en levande Stadskärna 
 
Kristdemokraterna delar uppfattningen att fri tidsbegränsad parkering i stadskärnan är en bra idé 
för att stärka centrumhandeln.  
 
Vi bedömer dock att det i första hand åligger Tekniska nämnden som har ansvar för 
gatuparkering. 
 
Vi kommer därför att avstå från att delta i omröstningen om motionen ”Fri parkering för en 
levande stadskärna” och istället rösta för våra andra två motioner som lyfter frågan om fri 
tidsbegränsad parkering. 
 
Niklas Arvidsson (KD) 
 
 

 
 
 

 

 

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(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles           

Sammanfattning 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  

Ärendet i sin helhet 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.  
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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(2) 

Datum 
2019-06-03 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles           

Sammanfattning 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att införa ”Äldrehälsan” i Borås Stad.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
 
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas samt vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa”. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras.  

Ärendet i sin helhet 
Patric Cerny har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 lämnat in 
förslaget att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda motionens 
intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.  
 

Nr 87
Svar på motion av Patric Cerny (L): Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre
2019-06-03 Dnr KS 2018-00645 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I motionen framgår att med en åldrande befolkning och en förbättrad 
överlevnad kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador 
och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler 
liv ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Detta gäller även på kommunnivå. Primärvården har 
exempelvis med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att 
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. Både Vård- och äldrenämnden och Centrala pensionärsrådet 
tillstyrker motionen. 
  
Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Vård- och äldrenämnden förslag till ett 
utredningsuppdrag. Viktigt att utreda hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut 
idag och hur det kan utvecklas och vilka effekter detta kan ge men också vilka 
ekonomiska förutsättningar nämnden har för inrättande av en ”Äldrehälsa. I 
utredningen behöver ansvarsområden kopplat till Västra Götalandsregionen 
klargöras. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Centrala pensionärsrådet, 2019-05-02 
2. Yttrande över motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre från Vård- och Äldrenämnden, 2019-03-29.  
3. Inkommen motion av Patric Cerny (L), Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre, 2018-09-19  
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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2018-09-20MOTION    
KOMMUNFULLMÄKTIGE  Liberalerna

Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra
äldre!

Kunskapsutvecklingen inom vård och omsorg har det senaste
decenniet utvecklats kraftigt. Insatser som för 10-20 år sedan
ansågs som komplicerade och avancerande görs idag på rutin.
Denna kunskapsutveckling sker inom vård och omsorgens alla
områden som exempelvis: operationsmetoder,
undersökningsmetoder, medicinering, rehabilitering,
hjälpmedel och förebyggande insatser.

Med en åldrande befolkning och en förbättrad överlevnad
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska
skador och neurologiska sjukdomar att öka. I och med att
sjukhusen lyckas rädda fler liv ställer det också ökade och mer
avancerade krav på andra vårdnivåer i sjukvårdskedjan. Detta
gäller även på kommunnivå. Primärvården har exempelvis
med inrättandet av neurovårdsteam tagit ett lovvärt initiativ att
omhänderta de invånare som inte är inskrivna i kommunal
hälso- och sjukvård.

Nu tycker vi i Liberalerna Borås att också Borås Stad ska ta ett
större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso-
och sjukvård på samma sätt som Primärvården har gjort med
inrättandet av neurovårdsteam.

Förebyggande åtgärder och adekvata rehabiliteringsinsatser på
kommunal nivå förbättrar inte bara livskvalitet och hälsa på
individnivå, utan minskar även framtida kommunala kostnader
för Borås Stad.

För att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre men
också för att förebygga en alltför hög förestående
kostnadsutveckling inom vård- och omsorg i Borås Stad så bör
Borås Stad inrätta en ”Äldrehälsa”. ”Äldrehälsan” skulle
kunna vara uppbyggt och arbeta på ett snarlikt sätt som
Elevhälsan. Elevhälsan utgår centralt och arbetar konsultativt
mot skolornas personal, föräldrar och elever. På samma sätt
kan också ”Äldrehälsan” arbeta centralt och konsultativt mot
äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är
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inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. ”Äldrehälsans”
uppgifter skulle kunna vara att:

- Ansvara för kunskapsspridning av ny forskning som kan
ha betydelse för vårdtagarna, anhöriga och personal.

- Säkerställa att utmärkt omhändertagande gällande
rehabilitering och förebyggande arbete på t.ex. ett
äldreboende, också sprids andra äldreboenden
kommunen.

- Ge utbildning och stöttning till vårdpersonal så att de i sitt
dagliga arbete också ska kunna känna sig trygga och ha
goda förutsättningar att möta vårdtagare med mer
komplicerad problematik.

- Att i specifika fall också kunna jobba direkt med
vårdtagaren.

- Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en
”Äldrehälsa” skulle kunna vara: Sjuksköterska (med
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik),
Fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller
geriatrik), Arbetsterapeut (med utökad kunskap i
neurologi och/eller geriatrik), Logoped, Dietist, Kurator
och Psykolog. Samt tillgång till Läkare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta att:
Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda en 
motionens intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.

Patric Cerny (L)

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-12-12 Diarienummer  
2018--00645 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från Patric Cerny (L): Dags att 
förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre.  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 12 december 2018 § 52 beslutade rådet att ställa sig bakom 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. ”Äldrehälsans”
uppgifter skulle kunna vara att:

- Ansvara för kunskapsspridning av ny forskning som kan
ha betydelse för vårdtagarna, anhöriga och personal.

- Säkerställa att utmärkt omhändertagande gällande
rehabilitering och förebyggande arbete på t.ex. ett
äldreboende, också sprids andra äldreboenden
kommunen.

- Ge utbildning och stöttning till vårdpersonal så att de i sitt
dagliga arbete också ska kunna känna sig trygga och ha
goda förutsättningar att möta vårdtagare med mer
komplicerad problematik.

- Att i specifika fall också kunna jobba direkt med
vårdtagaren.

- Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en
”Äldrehälsa” skulle kunna vara: Sjuksköterska (med
utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik),
Fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller
geriatrik), Arbetsterapeut (med utökad kunskap i
neurologi och/eller geriatrik), Logoped, Dietist, Kurator
och Psykolog. Samt tillgång till Läkare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta att:
Vård- och äldre nämnden får i uppdrag att utreda en 
motionens intentioner att inför ”Äldrehälsan” i Borås Stad.

Patric Cerny (L)

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-12-12 Diarienummer  
2018--00645 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från Patric Cerny (L): Dags att 
förstärka prevention och rehabilitering hos 
våra äldre.  
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 12 december 2018 § 52 beslutade rådet att ställa sig bakom 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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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(2) 

Datum 
2019-03-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00002 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss, motion: Dags att förstärka prevention och 
rehabilitering hos våra äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.         

Sammanfattning 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta 
ett större ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, 
på samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”.    

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs hur kunskapsutvecklingen inom vård- och omsorg har 
utvecklats kraftigt under det senaste decenniet. Med en åldrande befolkning 
kommer andelen vårdtagare med bland annat neurologiska skador och 
neurologiska sjukdomar att öka. I och med att sjukhusen lyckas rädda fler liv 
ställer det också ökade och mer avancerade krav på andra vårdnivåer i 
sjukvårdskedjan. Motionären tycker därför att Borås Stad ska ta ett större 
ansvar gentemot de som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, på 

Borås Stad 
  Sida 
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samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Detta skulle förbättra livskvaliteten och hälsan på individnivå, samt minska 
framtida kostnader för Borås Stad.  

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

”Äldrehälsans” uppgifter skulle bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och 
stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med 
vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” 
skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i neurologi och/eller 
geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), 
arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre 
2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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samma sätt som Primärvården har gjort med inrättandet av neurovårdsteam. 
Detta skulle förbättra livskvaliteten och hälsan på individnivå, samt minska 
framtida kostnader för Borås Stad.  

Borås Stad bör alltså inrätta en ”Äldrehälsa” som arbetar centralt och 
konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård.  

”Äldrehälsans” uppgifter skulle bland annat kunna vara att ansvara för 
kunskapsspridning av ny forskning och nya arbetsmetoder, ge utbildning och 
stöttning till vårdpersonal samt att i specifika fall också kunna jobba direkt med 
vårdtagaren. Exempel på professioner som skulle kunna ingå i en ”Äldrehälsa” 
skulle kunna vara sjuksköterska (med utökad kunskap i neurologi och/eller 
geriatrik), fysioterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), 
arbetsterapeut (med utökad kunskap i neurologi och/eller geriatrik), logoped, 
dietist, kurator och psykolog, samt tillgång till läkare.  

Vård- och äldrenämnden är positiva till ett utredningsuppdrag om inrättande av 
en så kallad ”Äldrehälsa”. Processen ”Tillhandahålla hälso- och sjukvård” inom 
Vård- och äldreförvaltningen är ännu inte processkartlagd, därför behöver det 
utredas hur arbetet kring berörd målgrupp ser ut idag och hur det kan utvecklas 
samt hur det påverkar Vård- och äldrenämndens ekonomi. Hänsyn behöver tas 
till det stora rekryteringsbehovet inom Vård- och äldreförvaltningen och 
gränsdragningar mellan Borås Stads och Västra Götalandsregionens 
ansvarsområden behöver klargöras.  

Vård- och äldrenämnden tillstyrker därmed motionen ” Dags att förstärka 
prevention och rehabilitering hos våra äldre”. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre 
2. "[Bilaga, datum]"                                 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-03-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 
hållbarare Borås.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-01-25 
lämnat in förslag på ett antal initiativ för att främja stadsodling.           

Motionen har skickats på remiss till ett flertal nämnder, samt varit uppe i 
Kommunfullmäktige 2013 och blivit återremitterat till Kommunstyrelsen för 
ytterligare utredningar. En projektstudio med flera förvaltningar har 2017 
arbetat fram rapporten Plats för stadsodling.  Projektstudiogruppens samlade 
bedömning var att det finns god potential att utveckla stadsodlingen i Borås, 
men att det saknades ansvarig nämnd och att detaljplanelagd mark behöver 
lyftas i nya detaljplaner för främjande av stadsodling. 

Ärendet i sin helhet 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2012 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, 
företag eller föreningar som vill etablera stadsodling 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga 
hus eller nybyggnationer 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan. 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd. En klar 
majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl 

Nr 88
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Stadsodling för ett 
hållbarare Borås
2019-06-03 Dnr KS 2018-00790 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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ur ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. Förslag till svar på motionen 
godkändes inte av Kommunfullmäktige 2013-12-19, utan de återremitterade 
motionen till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar 
som bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till 
stadsodling. 
En projektstudio med deltagare från flera olika förvaltningar hölls 2017 under 
ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen letade efter platser för stadsodling. 
 
Projektstudiogruppens samlade bedömning var att det finns god potential att 
utveckla stadsodlingen i Borås. För att tillgängliggöra mer yta för och fler 
former av stadsodling lyftes behov av att yta för stadsodling lyfts i nya 
detaljplaner, samt att det finns behov av att utses en ansvarig 
nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur för främjande 
av stadsodling   

Motionens ambitioner har delvis blivit omsprungen av utvecklingen. Föreningar 
som vill etablera stadsodling har blivit positivt bemötta (bl a har föreningar som 
vill odla tilldelats Medel för lokal utveckling), stadsodling finns med i mallar på 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring planbeskedsberedningar 
som ett sätt att inte missa möjligheterna att lyfta odling i nya detaljplaner, de 
kommunala bostadsbolagen underlättar för de boende att odla (främst AB 
Bostäder arbetar vidare med odlingslotter), gröna tak har möjlighet att skapats 
vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi (bl a Djurparken har redan ett 
antal gröna tak), medan motionens förslag om information i dagsläget ännu inte 
finns samlad.  

Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål. En form är jordbruksarrende 
där ändamålet är åkermark och bete. En annan är lägenhetsarrende där 
odlingslotter och kolonilotter faller in under. 

För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida tomter och mark 
att uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och dess 
ändamål samt en sida gällande stadsodling. Informationen på hemsidan 
kommer att utgå från rapporten Plats för stadsodling. Den kommer att göra det 
enkelt för den som vill odla att lätt hitta vart man vänder sig. För att möjliggöra 
samordningsvinster mellan stadsodling och gröna näringar kan kommunen 
hjälpa intresserade med kontakter för ett utbyte mellan odlingsintresserade och 
branschens organisationer. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 
3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274) 
 
Kerstin Hermansson   
Kommunalråd   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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ur ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. Förslag till svar på motionen 
godkändes inte av Kommunfullmäktige 2013-12-19, utan de återremitterade 
motionen till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar 
som bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till 
stadsodling. 
En projektstudio med deltagare från flera olika förvaltningar hölls 2017 under 
ledning av Samhällsbyggnadsförvaltningen letade efter platser för stadsodling. 
 
Projektstudiogruppens samlade bedömning var att det finns god potential att 
utveckla stadsodlingen i Borås. För att tillgängliggöra mer yta för och fler 
former av stadsodling lyftes behov av att yta för stadsodling lyfts i nya 
detaljplaner, samt att det finns behov av att utses en ansvarig 
nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur för främjande 
av stadsodling   

Motionens ambitioner har delvis blivit omsprungen av utvecklingen. Föreningar 
som vill etablera stadsodling har blivit positivt bemötta (bl a har föreningar som 
vill odla tilldelats Medel för lokal utveckling), stadsodling finns med i mallar på 
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning kring planbeskedsberedningar 
som ett sätt att inte missa möjligheterna att lyfta odling i nya detaljplaner, de 
kommunala bostadsbolagen underlättar för de boende att odla (främst AB 
Bostäder arbetar vidare med odlingslotter), gröna tak har möjlighet att skapats 
vid nybyggnad eller ombyggnad i kommunal regi (bl a Djurparken har redan ett 
antal gröna tak), medan motionens förslag om information i dagsläget ännu inte 
finns samlad.  

Kommunen arrenderar ut mark för olika ändamål. En form är jordbruksarrende 
där ändamålet är åkermark och bete. En annan är lägenhetsarrende där 
odlingslotter och kolonilotter faller in under. 

För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida tomter och mark 
att uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och dess 
ändamål samt en sida gällande stadsodling. Informationen på hemsidan 
kommer att utgå från rapporten Plats för stadsodling. Den kommer att göra det 
enkelt för den som vill odla att lätt hitta vart man vänder sig. För att möjliggöra 
samordningsvinster mellan stadsodling och gröna näringar kan kommunen 
hjälpa intresserade med kontakter för ett utbyte mellan odlingsintresserade och 
branschens organisationer. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Heiti Ernits (MP) 2012-01-25 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-19 
3. Plats för stadsodling Rapport från projektstudio 2017 (dnr 2018-00274) 
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Stadsodling för ett hållbarare Borås

 

1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda och peka ut platser som är lämpliga för stadsodlning 

samt att Borås stad skall förhålla sig positiv till initiativ från privatpersoner, företag och föreningar som vill 

etablera stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i 

planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

 

2. Bakgrund

2.1. Inledning

Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt 

fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått i 

fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner 

människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan tio och femton procent av jordens matproduktion kommer 

från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva 

producera en större andel av födan lokalt. 

 Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till varför man väljer stadsodling: (1) egen 

odling av mat är absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett vanligt förekommande skäl i Afrika, 

Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett minskat beroendet av marknaden och 

råvarutillgången; (3) för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning och jobbträning; (5) rekreation och 

slutligen (6) som kommersiell odling. 

Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas 

ut av kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp 

av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller för att försköna sin omgivning; (3) Urbana 

växthus - både vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad 

i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar: odlingen integreras i skolans 

undervisning och knyter på så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling i krukor, lådor, korgar, 

burkar, plastpåsar och så vidare.

Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var 

vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan 

invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning.

I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens 

invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna parksystem. En promenad i en stadsdel blir en 

upplevelse i olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där 

människor kan få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något även för dem som själva inte direkt deltar i 

trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland annat etablerade i Malmö, Lund och 

Göteborg.

 

 

2.2 Mötesplats

Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, 

att man känner att man betyder något och att det man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för 

välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och 

ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.
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Stadsodling för ett hållbarare Borås

 

1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda och peka ut platser som är lämpliga för stadsodlning 

samt att Borås stad skall förhålla sig positiv till initiativ från privatpersoner, företag och föreningar som vill 

etablera stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i 

planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

 

2. Bakgrund

2.1. Inledning

Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt 

fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått i 

fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner 

människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan tio och femton procent av jordens matproduktion kommer 

från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva 

producera en större andel av födan lokalt. 

 Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till varför man väljer stadsodling: (1) egen 

odling av mat är absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett vanligt förekommande skäl i Afrika, 

Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett minskat beroendet av marknaden och 

råvarutillgången; (3) för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning och jobbträning; (5) rekreation och 

slutligen (6) som kommersiell odling. 

Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas 

ut av kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp 

av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller för att försköna sin omgivning; (3) Urbana 

växthus - både vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad 

i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar: odlingen integreras i skolans 

undervisning och knyter på så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling i krukor, lådor, korgar, 

burkar, plastpåsar och så vidare.

Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var 

vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde egna jordar som fördelades mellan 

invånarna och varje familj hade kålgårdar och djurhållning.

I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens 

invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna parksystem. En promenad i en stadsdel blir en 

upplevelse i olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där 

människor kan få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något även för dem som själva inte direkt deltar i 

trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland annat etablerade i Malmö, Lund och 

Göteborg.

 

 

2.2 Mötesplats

Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, 

att man känner att man betyder något och att det man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för 

välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och 

ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.

Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi 

känsla”; (2) ökad känsla av identitet och samhörighet; (3)  större socialt ansvar för området man verkar i 

vilket också har lett till minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel 

för integration av grupper som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och 

äldre (Viljoen 2005:57-84; Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw 2010). Stadsodlingar mellan 

bostadshusen eller stadsdelar kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman människor och minskar 

segregeringen i stadsmiljön. I ett vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar utveckling.

 

 

2.3 Folkhälsa

Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt 

med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt 

(Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003) genomförde en studie som visade att ju oftare 

personer besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien 

visade också att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man besöker det. Ju längre avstånd desto mer 

sällan blir det besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden blir därför viktigt för invånarnas hälsa 

och välbefinnande. Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att utsikt med naturinslag bidrog till att 

de boende kände sig mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika sätt bidrog till en känsla av 

välbefinnande (Lööw 2010).

 Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till människors trivsel och känsla av tillhörighet till 

den plats de bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.  

 

 

2.4 Kunskap

Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd, fungerande ekosystemstjänster och en global marknad 

för att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i 

städer. Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan 

råvaran och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling i det urbana landskapet kan vara ett viktigt 

bidrag till att öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp. Forskarna (ibid) menar dessutom att 

odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett ökat allmänt medvetande kring 

miljö- och klimatfrågorna.

Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt inslag i skolväsendet. Enligt den svenska 

folkskolestadgan från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen från 1919 tog upp odling. Målet var 

att elevernas kunskap om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen. Följden var att de flesta skolor i 

början av förra seklet hade en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar 

att odling inte längre behövdes och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare år har många skolor som 

anslutit sig till “Grön Flagg” åter uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempevis Sörmarksgårdens 

förskola i Borås). 

Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska 

kunnande i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma 

och sätta frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & 

Kaplan, 2005).

Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds 

alla som vill börja med odling men som saknar kunskap och erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg 
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2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram informationsmaterial och utser kontaktpersoner i 

odlingsfrågor.

 

 

2.5 Stadsutveckling

Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer. Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer 

och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och 

väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad 

hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser. Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna. 

De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera 

energiförbrukningen i byggnaden under sommartid. 

 Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och 

tankemässig brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd. Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar 

i boken “Life between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens 

platser intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i områden och platser där rörelse och liv annars 

inte hade förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden mer spännande och trivsam att vistas i. 

 

 

2.6 Ekologi

Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlinarna kan framför allt fungera som 

biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan olika grönområden och därmed bidra positivt till den 

biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns 

storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva 

pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 

5000 registrerade biodlare (ibid).

 

2.7 Hållbar Utveckling

För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett 

helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är väl 

tillgodosedda och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS 2008:1407) 3 § betonas vikten av 

att politiska åtgärder ”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara 

stadsmiljöer”. Långsiktigt hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social 

rättvisa, fungerande sociala nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter, god hälsa och jämlikhet är 

alla nyckelförutsättningar för en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e september 2010 lyfte FN:s 

livsmedelsorgan FAO fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

Urban odling kan ses som en strategi som berör alla hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala 

hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare om att bidra till en social hållbarhet genom sina 

rekreativa värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten mellan människor som odlingar bidrar till.

 

3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:

Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från 
privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling
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2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram informationsmaterial och utser kontaktpersoner i 

odlingsfrågor.

 

 

2.5 Stadsutveckling

Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer. Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer 

och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och 

väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad 

hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser. Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna. 

De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera 

energiförbrukningen i byggnaden under sommartid. 

 Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och 

tankemässig brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd. Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar 

i boken “Life between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens 

platser intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i områden och platser där rörelse och liv annars 

inte hade förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden mer spännande och trivsam att vistas i. 

 

 

2.6 Ekologi

Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlinarna kan framför allt fungera som 

biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan olika grönområden och därmed bidra positivt till den 

biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns 

storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva 

pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 

5000 registrerade biodlare (ibid).

 

2.7 Hållbar Utveckling

För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett 

helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling är väl 

tillgodosedda och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS 2008:1407) 3 § betonas vikten av 

att politiska åtgärder ”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara 

stadsmiljöer”. Långsiktigt hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social 

rättvisa, fungerande sociala nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter, god hälsa och jämlikhet är 

alla nyckelförutsättningar för en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e september 2010 lyfte FN:s 

livsmedelsorgan FAO fram den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa hållbara städer.

Urban odling kan ses som en strategi som berör alla hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala 

hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk 

och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare om att bidra till en social hållbarhet genom sina 

rekreativa värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten mellan människor som odlingar bidrar till.

 

3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:

Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från 
privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling

 

Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i 
stadsplaneringssammanhang

 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och 

peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på 

tak för befintliga hus eller nybyggnationer
 
Att kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om 

stadsodling samt utse en eller flera kontaktpersoner i frågan
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 PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdag 

 2013-12-19 
 

 
 
 
 
 
§ 162 2012/KS0122 331 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 108, sid B 760) 
 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag 
eller föreningar som vill etablera stadsodling 
 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga hus 
eller nybyggnationer 
 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd.  
 
En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur 
ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller stadsodling på t.ex. tak 
finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas 
djupare. Men odling i anslutning till t.ex. bostäder samt förskolor, skolor och andra 
kommunala verksamheter skulle kunna startas utan alltför stora resursinsatser. 
Vidare bör kommunen kunna utveckla former för att främja stadsodlingsinitiativ 
från enskilda medborgare och föreningar, t.ex. genom att skapa fler 
odlingsområden samt att sprida kunskap om hur man kan odla i stadsmiljö.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 448 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att införliva 
stadsodlingsperspektivet i all samhällsplanering, från översiktsplan och program till 
detaljplaner. 
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§ 162 2012/KS0122 331 
Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett hållbarare 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 108, sid B 760) 
 
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2012 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
- att Borås Stad ställer sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag 
eller föreningar som vill etablera stadsodling 
 
- att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i Stadsplanerings-
sammanhang 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga 
områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen 
 
- att Borås Stad skall utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga hus 
eller nybyggnationer 
 
- att Borås Stad skall ta fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en 
eller flera kontaktpersoner i frågan 
 
Motionen har varit remitterad till tjugo nämnder, bolag och råd.  
 
En klar majoritet av de remissinstanser som svarat ställer sig positiva till motionens 
intentioner och framhåller ett antal olika positiva effekter av stadsodling, såväl ur 
ett miljömässigt som ett socialt perspektiv. När det gäller stadsodling på t.ex. tak 
finns ett antal frågor av såväl teknisk som juridisk natur som behöver belysas 
djupare. Men odling i anslutning till t.ex. bostäder samt förskolor, skolor och andra 
kommunala verksamheter skulle kunna startas utan alltför stora resursinsatser. 
Vidare bör kommunen kunna utveckla former för att främja stadsodlingsinitiativ 
från enskilda medborgare och föreningar, t.ex. genom att skapa fler 
odlingsområden samt att sprida kunskap om hur man kan odla i stadsmiljö.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 448 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att införliva 
stadsodlingsperspektivet i all samhällsplanering, från översiktsplan och program till 
detaljplaner. 
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till och de 
tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på tak och i andra 
centrummiljöer. 
 
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att inom sina respektive ansvarsområden 
främja olika former av stadsodling. 
 
Tekniska nämnden får i uppdrag att samordna kommunens insatser för att främja 
stadsodling. 
 
Motionen förklaras därmed besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och  Falco Güldenpfennig (KD) till 
förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till och de tekniska och juridiska konsekvenserna av stadsodling på 
tak och i andra centrummiljöer 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Morgan Hjalmarsson (FP) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga. 
 
Kerstin Hermansson (C) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Annette Carlsons 
(M) yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag eller 
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige 
beslutat att återremittera ärendet". 
 

 2013-12-19   3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omröstning, se voteringslista nr 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 35: 
 
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som 
bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december 2013 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Anne-Marie Ekström (FP)  Bertil Myhrberg (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Omröstning, se voteringslista nr 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 35: 
 
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som 
bör invävas i svaret samt klargöra hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 december 2013 
 
 
Per-Olof  Höög (S) 
 
 
Anne-Marie Ekström (FP)  Bertil Myhrberg (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Bilaga § 162  Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
 
 Allianspartierna yrkar återremiss på motion ”Stadsodling för ett hållbarare Borås” 
för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som bör invävas i svaret samt klargöra 
hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
 
genom Annette Carlson (M) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 19:47:15. 
14  Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås (Nr 108) 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         
Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                  X       
Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                  X       
Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                  X       
Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                  X       
Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       
Eike Jünke                               (M)        2:a                                                  X       
Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   
Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         
Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                 X         
Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         
Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         
Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                             X         
Kerstin Koivisto                         (VÄ

G)      
1:a        Olle  Hermansson                         X         

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                  X       
Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       
Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                  X       
Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                  X       
Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                              X       
Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                          X       
Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   
Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                             X         
Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         
Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         
Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                 X         
Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Peter Lund                               X         
Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         
Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                  X       
Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       
Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                  X       
Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                  X       
Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                  X       
Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                  X       
Krister Maconi                           (-)        3:e                                                  X       
Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                 X         
Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         
Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         
Petter Löberg                            (S)        1:a                                                 X         
Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         
Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                 X         
Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                           X       
Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       
Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e                                                    X   
Seija Noppa                              (M)        2:a                                                  X       
Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                            X       
Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                         X       
Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   
Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                 X         
Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                 X         
Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 22 24 0 4 0 
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Bilaga § 162  Svar på motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för ett 
hållbarare Borås 
 
 Allianspartierna yrkar återremiss på motion ”Stadsodling för ett hållbarare Borås” 
för att klarlägga vilka ytterligare utredningar som bör invävas i svaret samt klargöra 
hur den gröna näringen kan knytas till stadsodling. 
 
 
genom Annette Carlson (M) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 december 2013 klockan 19:47:15. 
14  Svar på motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare Borås (Nr 108) 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                            (S)        3:e                                                 X         
Bertil  Myhrberg                         (M)        2:a                                                  X       
Anne-Marie Ekström                       (FP)       2:a                                                  X       
Hamid Fard                               (FP)       1:a                                                  X       
Morgan Hjalmarsson                       (FP)       2:a                                                  X       
Annette Carlson                          (M)        3:e                                                  X       
Eike Jünke                               (M)        2:a                                                  X       
Leif Johansson                           (-)        2:a                                                    X   
Tom Andersson                            (MP)       3:e                                                 X         
Ulf Olsson                               (S)        3:e                                                 X         
Lena Palmén                              (S)        1:a                                                 X         
Lennart Andreasson                       (V)        3:e                                                 X         
Sabina Kitti Ölander                     (V)        3:e        Anita Spjuth                             X         
Kerstin Koivisto                         (VÄ

G)      
1:a        Olle  Hermansson                         X         

Hans Gustavsson                          (KD)       3:e                                                  X       
Maj-Britt Eckerström                     (C)        3:e                                                  X       
Anna Svalander                           (FP)       3:e                                                  X       
Patric Cerny                             (FP)       1:a                                                  X       
Nils-Åke Björklund                       (M)        1:a        Alfio Franco                              X       
Lars Andersson                           (M)        1:a        Mattias Karlsson                          X       
Ulla-Britt Åsén                          (SD)       1:a                                                    X   
Ellie Blickfors                          (MP)       3:e        Staffan Falk                             X         
Kjell Classon                            (S)        1:a                                                 X         
Leila Pekkala                            (S)        2:a                                                 X         
Kurt Eliasson                            (S)        3:e                                                 X         
Mehmet Kaplan                            (V)        1:a        Peter Lund                               X         
Ida Legnemark                            (V)        2:a                                                 X         
Sara Degerman-Carlsson                   (KD)       1:a                                                  X       
Kerstin  Hermansson                      (C)        2:a                                                  X       
Joakim Malmberg                          (FP)       3:e                                                  X       
Ingegerd Nyborg                          (M)        2:a                                                  X       
Björn Bergquist                          (M)        3:e                                                  X       
Annacarin Martinsson                     (M)        3:e                                                  X       
Krister Maconi                           (-)        3:e                                                  X       
Hanna Werner                             (MP)       1:a                                                 X         
Lars-Åke Johansson                       (S)        3:e                                                 X         
Yvonne Persson                           (S)        2:a                                                 X         
Petter Löberg                            (S)        1:a                                                 X         
Raija Leppänen                           (S)        1:a                                                 X         
Fredrich Legnemark                       (V)        2:a                                                 X         
Falco Güldenpfennig                      (KD)       2:a        Ingela Hallgren                           X       
Sven-Erik  Håkansson                     (C)        1:a                                                  X       
Alexis Mouschopanis                      (M)        3:e                                                    X   
Seija Noppa                              (M)        2:a                                                  X       
Marie Fridén                             (M)        1:a        Maria Lindgren                            X       
Malin Wickberg                           (M)        3:e        Marie-Louise Hall                         X       
Isabella Demserius                       (-)        1:a                                                    X   
Thomas Wingren                           (MP)       2:a                                                 X         
Anja Liikaluoma                          (S)        1:a                                                 X         
Malin Carlsson                           (S)        3:e                                                 X         

Transport: 22 24 0 4 0 
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Transport: 22 24 0 4 0 

Ledamöter Parti Kret
s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Ninni Dyberg                             (S)        3:e                                                 X         
Micael Svensson                          (S)        1:a                                                 X         
Monica Johansson                         (C)        3:e        Cecilia Andersson                         X       
Olle Engström                            (M)        2:a                                                  X       
Anna Christensen                         (M)        1:a                                                  X       
Birgitta Bergman                         (M)        2:a                                                  X       
Urban Svenkvist                          (M)        3:e                                                  X       
Dennis Fernholm                          (-)        3:e                                                    X   
Heiti Ernits                             (MP)       2:a        Kjell Hjalmarsson                        X         
Gun-Britt Persson                        (S)        3:e                                                 X         
Rose-Marie Liljenby Andersson            (S)        3:e                                                 X         
Samir Muratovic                          (S)        2:a                                                 X         
Sofia Bohlin                             (S)        2:a        Cecilia Kochan                           X         
Sara Andersson                           (S)        1:a                                                 X         
Johan Medelius                           (M)        3:e                                                  X       
Pirita Isegran                           (M)        2:a                                                  X       
Jan Andersson                            (M)        1:a        Annette Nordström                         X       
Pontus Fritzson                          (-)        2:a                                                  X       
Eva Andersson                            (S)        1:a                                                 X         
Per Carlsson                             (S)        2:a        Tord Andersson                           X         
Kent Hedberg                             (S)        2:a                                                 X         
Robert Hansson                           (S)        2:a                                                 X         
Anethe Tolfsson                          (S)        3:e                                                 X         

SUMMA: 35 33 0 5 0 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.          

 

Reservationer  
Mot förslaget reserverar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Kristian Silbvers (SD) yrkande, se bilaga. 

 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.   

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   

Nr 89
Svar på motion av Andreas Exner (SD) och  
Kristian Silbvers (SD): Professionalisera 
bolagsstyrelserna
2019-05-20 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 
2019-01-17 

Motion 

 

 

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(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige  

  

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna 
för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige.            

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ser inga hinder i att en utredning genomförs 
kring hur de kommunala bolagsstyrelsernas former kan förändras i enlighet med 
motionens intentioner. En redovisning om dessa former kan därmed 
framställas till kommande partiöverläggningar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 
2019-01-17 

Motion 

 

 

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(1) 

Datum 
2019-05-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige  

  

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna 
för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige.            

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ser inga hinder i att en utredning genomförs 
kring hur de kommunala bolagsstyrelsernas former kan förändras i enlighet med 
motionens intentioner. En redovisning om dessa former kan därmed 
framställas till kommande partiöverläggningar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20   
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

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

     2019-05-20 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

E4: Professionalisera bolagsstyrelserna! 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj behandlas ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna med förslaget ”att uppdra Kommunstyrelsen att presentera förslag till 
Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoende kompetens.” 

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten i Kommunstyrelsen är att frågan om 
representation i de kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt 
hålls inför varje mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i 
vad som varit kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Även vi har i ett 
initiativärende, som behandlas under dagens Kommunstyrelsesammanträde, föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget.  

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en så avlägsen framtid.  

 
Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Protokollsanteckning     Kommunstyrelsen 

     2019-05-20 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

E4: Professionalisera bolagsstyrelserna! 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj behandlas ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna med förslaget ”att uppdra Kommunstyrelsen att presentera förslag till 
Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoende kompetens.” 

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten i Kommunstyrelsen är att frågan om 
representation i de kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt 
hålls inför varje mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i 
vad som varit kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Även vi har i ett 
initiativärende, som behandlas under dagens Kommunstyrelsesammanträde, föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget.  

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en så avlägsen framtid.  

 
Allianspartierna i Borås 

Moderaterna   Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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