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Sammanfattning
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Sett till avkastningen ligger kommunen i topp i Sverige trots att Park- och skogsavdelningen överhåller skogen (vilket innebär att
man inte avverkar i samma takt som skogen växer). Sett till genomsnittet i Sverige har kommunen relativt sett stort rotstående virkesförråd (skog som är möjlig att avverka).
Borås Stads skogsförvaltning sköts av Park- och skogsavdelningen vid Tekniska förvaltningen. Avdelningen har i sitt uppdrag att förvalta enligt skogsbruksplanen 13 294 ha landareal samt 307 ha
vatten. Det totala virkesförrådet är 2 507 109 m3sk och den årliga tillväxten är 71 580 m3sk.1
Avverkningen enligt Tekniska nämndens budget för 2020 är 38 500 m3fub (ca 46 200 m3sk).2
I stort sett all avverkning sker med entreprenörer innan försäljning. Park- och skogsavdelningen
har skrivit avtal med en extern entreprenör. I stort sett all skogsvård så som röjning och planteringar sker även det via entreprenörer. Cambium kan konstatera att det finns brister i
upphandlingsrutiner för externa entreprenörer och att följsamhet gentemot lagen om offentlig
upphandling (LOU) behöver säkerställas.
Virkesmarknaden i södra Sverige kännetecknas av relativt få aktörer, speciellt på massavedssidan. På sågverksidan är situationen något bättre med fler aktörer.
Tekniska nämnden har skrivit ett avtal med Södra Skogsägarna (Södra) om försäljning av virke.
Nämnden har också fattat beslut om att bli medlem i Södra (år 2013), medlemsavgiften är
120 000 SEK. All massaved levereras till Södra och minst 50 procent av allt timmer levereras
också till Södra. Övriga 50 procent av timmerförsäljningen går till lokala sågverk.
Det finns ett avkastningskrav i kronor avseende förvaltningen av skogen. Park- och skogsavdelningen levererar ett överskott om 6 milj. kronor årligen in i kommunens budget. Det saknas ett
tydligt uttalat avkastningskrav i befintliga styrdokument eller i Borås Stads budget.
Baserat på statistik från LRF Konsult år 2019 är enligt Cambium det uppskattade värdet på Borås
Stads skogsfastighetsinnehav ca 1,6 – 2,1 miljarder SEK. Om hänsyn tas till att en stor del av marken är exploateringsbar mark, bör värdet vara i det övre segmentet. Det går inte att utläsa hur
värdet av skogstillgångarna redovisas, vare sig i årsredovisning, budget för Borås Stad eller i Tekniska nämndens budget.
Cambium anser att kommunens och Tekniska nämndens verksamhetsmått i budget bör ange avkastningen i kronor. Att enbart ange hur mycket som avverkas, som fallet är idag, utan att ställa
det mot det totala virkesförrådet och den årliga tillväxten blir måttet svårt att förstå för utomstående. Förhållandena innebär också att måttens styrande effekter uteblir.
Det är framför allt två dokument som avser Park- och skogsavdelningen i Borås Stad. Det ena dokumentet är Borås Stads skogar – mål och riktlinjer. Det andra styrdokumentet är Reglemente
för Tekniska nämnden. Cambium anser att båda dessa dokument behöver uppdateras för att
vara mer relevanta och med tydligare uppdragsbeskrivning. Dokumentet Borås Stads skogar –
mål och riktlinjer är från år 2003 och dessutom skrivet av fel förvaltning. Det saknas också ett
tydligt ställningstagande och styrande dokument om varför Borås Stad äger skog, och som uttrycker tydliga mål och strategier för förvaltningen av Borås Stads skogar. I Riktlinjer för förvärv
och försäljning av mark nämns syftet med kommunens markinnehav.
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Flera mindre fastigheter har köpts till och planlagts mellan 2010 och 2020. Mark inom detaljplan har
planlagts 2016-2020. Praktiskt blir det ingen skillnad i det dagliga arbetet men arealerna tillförs skogsenheten. Skogskubikmeter (m3sk) är en enhet som används för att beteckna ett skogsbestånds virkesvolym.
En skogskubikmeter är hela stamvolymen med bark ovan stubbskäret. Se mer: https://www.skogsstyrelsen.se/
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Med m3fub menas verklig volym, utan bark. När du säljer skog i form av tillexempel ett avverkningsuppdrag, betalas massaved och sågtimmer oftast i kr/m3fub
3

Varken i den interna kontrollplanen eller riskanalysen för Tekniska nämnden år 2020 nämns
Park- och skogsavdelningen explicit. Med tanke på att förvaltningen av Borås Stads skogar omsätter stora belopp och innebär en stor kommunal förmögenhet så bör olika risker som rör Parkoch skogsavdelningen finnas med som en del i nämndens riskanalys.
Cambium noterar att Borås Stad inte redovisar den egna skogens klimatnytta. En kubikmeter trä
(stamved) innehåller kol vilket motsvarar ca 750 kg koldioxid, CO2. Det innebär att Borås Stad genom att skogen växer binder ca 53 000 ton CO2 årligen och genom sitt totala skogsinnehav har
Borås Stad bidragit till att binda ca 1,9 milj. ton CO2. Välskötta skogar med hög tillväxt binder
mer CO2 än skogar som lämnas för fri utveckling.
Borås Stad har en skogsförsäkring. Försäkrad areal är 10 044 ha, areal enligt skogsbruksplan är
10 714 ha. Kommunen saknar försäkringsskydd mot insektsskador. Cambiums rekommendation
är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet och säkerställer att rätt areal är
försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av granbarkborre bör Tekniska nämnden
även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska utökas så den även täcker insektsskador.
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Tabeller avseende Borås Stads skogsförvaltning
Jämförelse kommuner

Siffrorna i tabellen ovan är från år 2018, efter detta har Park- och skogsavdelningen genomfört omfördelning av mark. Idag har Borås
Stad 13 300 ha landareal varav 10 700 ha är produktiv skogsmark. Detta innebär att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala
skogsägare.

Källa: Lantmäteriet Grafik: Lena Wilsby, LRF Media 2018
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Projektplan
Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

Bakgrund
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Den totala arealen enligt skogsbruksplanen uppgår till 13 300 ha varav 10 700 ha är produktiv skogsmark. Ca 2 500 ha är avsatt
till naturvård och ytterligare 950 ha i kommunala reservat. Markinnehavet ska hanteras långsiktigt och flexibelt för att uppnå ett hållbart markutnyttjande över tid.

Syfte med revision
Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning sköts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Syftet är också att utröna om den interna kontrollen är tillräcklig.

Kriterier
Revisionskriterierna är tillämplig lagstiftning (kommunallagen 2017:725, skogsvårdslagen
1979:429) skogsbruksplan, interna styrdokument samt Kommunfullmäktiges budget.

Revisionsfrågor
Granskningen syftar även till att besvara om verksamheten inom Park- och skogsavdelningen
sker i enlighet med nationell lagstiftning och Kommunfullmäktiges krav.
Huvudsakliga frågeställningar är:


Finns dokumenterade riktlinjer (avkastningskrav, målsättning) för skogsinnehavet?



Hur leder, styr och följer ansvarig nämnd upp Park- och skogsavdelningen?



Sker en tillfredsställande avkastning med avseende på avverkning och tillväxt (god ekonomisk hushållning)?



Redovisas skogstillgångarna i anläggningsregister med bokförda anskaffningstillgångar?



Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och deras betydelse för bostadsområden (förekomsten av särskilda regler), friluftsliv samt naturreservat (skötsel/ansvar/ekonomiskt
bidrag)?



Förekommer avtal med extern leverantör om gallring/skötsel och om så är fallet, är avtalet
ändamålsenligt utformat?



Vilken metod/metoder använder Borås Stad främst vid skogsbruk?



Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)?



Hur ser Borås Stads försäkringsskydd för skogen ut?

Granskningen avser 2020 och avgränsas till att inte omfatta jakt-, fiske- och arrendefrågor

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden är ansvarig nämnd.
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Metod
Revisionen har endast fokuserat på Park- och skogsavdelningen. Arbetsmetoden har skett genom skriftlig enkät till berörda personer följt av intervjuer. Vi har även genomfört fältbesök och
tittat på hur förvaltningen jobbar med tätortsnära skogsbruk samt hur Park- och skogsavdelningen bedriver produktionsskogsbruk.

Definitioner


Ha = hektar och 10 000 m2 = 1 ha



M3sk = stående skog inklusive bark och topp



M3fub = avverkat träd exklusive bark och topp



Produktiv skogsmark = mark som producerar mer än 1 m3sk/år



Bonitet = markens virkesproducerande förmåga per ha. Anges i m3sk/år.



Tillväxt = skogens faktiska tillväxt i kubik per ha/år.



Leveransvirke = säljaren tillhandahåller virket vid väg och köparen hämtar med lastbil



Leveransrotköp = säljaren bjuder ut del av ett område och köparen bjuder ett fast pris per
kubik och ansvarar för avverkning och uttransport



Grot = Biobränsle bestående av grenar och toppar

1. Styrande dokument
Nedan finns styrande dokument som Cambium tagit del av samt våra lämnade kommentarer.

Direkt styrande dokument


Borås Stads skogar - mål och riktlinjer. 2003-10-28
Se särskilt avsnitt nedan, sid 10.



Reglemente för Tekniska nämnden, Fastställt av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Se särskilt avsnitt nedan, sid 10.



Tekniska nämndens delegationsordning, 2020-01-29
Med stöd av reglemente för Borås Stads Tekniska nämnd lämnar nämnden rätt för förtroendevald och tjänsteperson att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som
anges i denna delegationsordning.



Budget 2020:2, Tekniska nämnden
Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.3.2) är informativ och beskriver Park- och skogsavdelningens verksamhet väl. En faktaruta skulle vara ett bra komplement. Den kan innefatta
upplysningar om ex. areal, virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m.
Under rubrikerna ”Skogsdrift” och ”Mått som följs upp av Kommunfullmäktige” är detaljeringsnivån hög och kan skapa pedagogiska problem. Vi föreslår att endast det ekonomiska
resultatet redovisas ställt mot avkastningskravet.



Budget 2021, Tekniska nämnden
Produktiv areal är fel enligt Park- och skogsavdelningens skogsbruksplan (2020-08-28), aktuell areal är 10 700 ha. I övrigt se punkten ovan.

Riktlinjer och policys


Arbetsmiljöpolicy, Borås Stad
Generellt dokument. Säkerhetsarbetet är en viktig del av det dagliga arbetet. Under granskningen har noterats att rutinerna för incidentrapporter på hyggesplatser behöver förbättras.
Borås Stad har personalhandbok och personalhälsa. Kommunen har också allmänna riktlinjer
för arbetsskydd samt ensamarbete. Vid intervjuer framkommer att det inte finns några direkta rutiner för ensamarbete i skogen. Man har dock pratat om att anskaffa nödsändare.
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T.ex. Arbetsmiljöaspekterna, tillämpliga AFS och andra föreskrifter bör beaktas i nämndens
riskanalys årligen och i förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. Nämnden behöver säkerställa att tillämplig arbetsmiljölagstiftning efterlevs i det dagliga arbetet.


Personalpolitiska riktlinjer, Borås Stad
Generellt dokument. Med en liten organisation är det särskilt viktigt att säkerställa kompetensutvecklingen på Park- och skogsavdelningen.



Personalpolitiskt program, Borås Stad
Generellt dokument.



Borås Stads Energi- och klimatstrategi
Den egna skogens betydelse för klimatet saknas. Årligen binder kommunens skogar ca 53 000
ton CO2. Det noteras dock att det finns en skrivning som avser ökad lagring och upptag av koldioxid i remissversionen av ny Energi- och klimatstrategi. Se vidare Cambiums kommentarer
under punkt 9.



Borås Stads miljömål 2018-2021
Borås Stads miljömål 2018-2021 är indelade i fyra perspektiv. Inom de fyra perspektiven finns mål
som beskriver Borås Stads ambition. Dessutom finns etappmål med aktiviteter. För varje aktivitet
finns en ansvarig och den nämnd/bolag som står först är ansvarig för målet och samordnar arbetet.
Inom området Hållbar natur finns etappmål 5B, stärka det variationsrika och artrika
mosaiklandskapet. Här anges som en aktivitet att öka andelen ädellövsskog genom gallring, röjning
och plantering. Tekniska nämnden har ansvar för aktiviteten.



Koldioxidbudget för Borås Stad
I Borås Stads koldioxidbudget framgår att det möjligt att skapa en intäktssida, det vill säga
att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären. Exempel på detta är att plantera träd eller producera biokol eller biogas. I Koldioxidbudgeten finns en symbolisk siffra som
avser negativa utsläpp för skogsbruk och markanvändning. Det finns inga siffror som är baserade på Borås Stads faktiska skogsinnehav.



Miljöpolicy, för Borås Stad
Motsvarande enligt ovan.



Träbyggnadsstrategi
Den egna skogens betydelse för klimatet saknas.



Regler för intern kontroll
Generellt dokument. Tekniska nämnden har därutöver upprättat egna regler för intern kontroll.



Policy och Regler för koncerninköp
Två generella dokument. Nämnden bör beakta följsamhet mot dessa riktlinjer och gentemot
LOU i sin riskanalys



Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark
Dokumentet är det enda dokument som tydligt beskriver varför Borås Stad skall äga mark.
Syftet sammanfattas i kategorierna samhällsbyggandet, rekreation och friluftsliv, naturvård,
ekonomisk förvaltning och markreserv. Kommunen beskriver mark generellt utan att precisera skogsmark som en särskild tillgång. Klimatperspektivet saknas helt. Även om det ligger
lite utanför uppdraget så anser Cambium att kommunen ska fundera på ändamålet med styrdokumentet. Syftet med kommunens markinnehav borde komma före Riktlinjer för förvärv
och försäljning av mark.



Grönområdesplan
Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och
byggande.



Riktlinjer för trädvårdsarbetet i Borås Stad
Borås Stad riktlinjer för att verka så att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
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kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.


Strategi för Borås Stads friluftsliv
Borås är en växande kommun. Därför anser Borås Stad att det är viktigt att bevara värdefull
mark såväl i staden som på landsbygden, vilken annars tas i anspråk när staden växer. När
staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin syftar därför till
att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande generationer.
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Handbok för stadsmiljön
Handboken ska hjälpa till att skapa trygga och lättorienterade miljöer och att det ska kännas
säkert att ta sig fram längs prioriterade stråk i vår innerstad.

Verksamhetsspecifika styrdokument


Riskanalys 2020, Tekniska nämnden
Risker som avser Park- och skogsavdelningen saknas. Med tanke på mycket höga ekonomiska
värden, risker, kompetenskrav m.m. bör olika aspekter av Park- och skogsavdelningen beaktas i riskanalysen.



Intern kontrollplan 2020, Tekniska nämnden
Kontrollmoment som avser Park- och skogsavdelningen saknas. Se punkten ovan.



Rutin för Försäljning av virke och flis, 2019-05-08
Principer och rutiner för försäljning av virke bör ingå i styrdokumentet ” Borås Stads skogar –
mål och riktlinjer”.



Rutin och checklista för kontroll av sociala krav för entreprenörer
Alla entreprenörer som anlitas för arbete på kommunens skogsmark ska följas upp årligen
med checklista. Även ev. underentreprenörer ska kontrolleras.



Svensk skogsbruksstandard enligt FSC, Forest Stewardship Council
Borås Stads skogsbruk är via medlemskap i Södra certifierat enligt FSC. Certifierade företag
följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får
märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan
välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som
tar hänsyn till människor och miljö.



Svenska PEFC:s Skogsstandard, Programme for the Endorsement of Forest Certification
Borås Stads skogsbruk är via medlemskap i Södra certifierat enligt PEFC. Målsättningen för
PEFC skogsbrukscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan
produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen. Skogsbrukscertifiering sker antingen
som direktcertifiering av större skogsägare eller som gruppcertifiering av skogsägare genom
en paraplyorganisation, i det här fallet Södra Skogsägarna.



Svenska PEFC:s Entreprenörsstandard
Kvalitetssäkring av entreprenörer i förhållande till PEFC-standarden. FSC saknar certifiering av
entreprenörer.



Användning av motorkedjesågar och röjsågar
Utgiven av Arbetsmarknadsverket. Se kommentarer under punkten ”Arbetsmiljöpolicy”



Arbete i skogsbruk
Utgiven av Arbetsmarknadsverket. Se kommentarer under punkten ”Arbetsmiljöpolicy”

Tidigare nämndbeslut


Administrativa föreskrifter avverkningsentreprenad “Borås 2003–2005” (Lokalförsörjningskontoret)
Avser upphandling av maskinresurser (skogsentreprenör):
- Det är fel upphandlande nämnd.
- Det är ett gammalt avtal som förlängs årsvis. Resurserna som Avtalet avser har inte upphandlats på nytt sedan det ursprungliga avtalet tecknades. På så sätt har avtalet förlängts
årsvis sedan 2003. Intervjuade uppger att prisnivån i avtalet vid varje förlängning stämts av
mot hur prisnivån ser ut på marknaden. Förfarandet bedöms inte vara i enlighet med lagen
om offentlig upphandling (LOU).



Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2013-05-24.
Nämnden godkänner ramavtal med Södra Skogsägarna avseende massaved samt godkänner
medlemsansökan i Södra Skogsägarna. Nämnden fattade därmed beslut om ett insatskapital
om 120 000 SEK, beslut om betalning av insatskapitalet framgår inte i beslutet, enbart medlemskapet. Premien återbetalas till kommunen ifall Borås Stad väljer att begära utträde.
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Sammanträdesprotokoll Tekniska nämnden 2019-04-24.
Anbud virkesförsäljning timmer 2019–2021. Se affärsmodell punkt 6.1.

Övrigt


Borås Stads årsredovisning 2019
Att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare nämns inte
Att Skogens betydelse för klimatet saknas
Skogsmarkens värde redovisas inte



Borås Stad, Budget 2020
Att Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare nämns inte
Skogens betydelse för klimatet saknas
Skogsmarkens värde redovisas inte



Årsredovisning 2019, Tekniska nämnden
Den sammanfattande texten i Årsredovisningen (4.4.2.2) är informativ och beskriver Parkoch skogsavdelningens verksamhet väl. En faktaruta skulle vara ett bra komplement. Den
kan innefatta upplysningar om ex. areal, virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m.
Under rubrikerna ”Skogsdrift” och ”Mått som följs upp av Kommunfullmäktige” är detaljeringsnivån hög och kan skapa pedagogiska problem. Vi föreslår att endast det ekonomiska
resultatet redovisas ställt mot avkastningskravet.

Särskilda kommentarer avseende dokument

Mål och riktlinjer för Park- och skogsavdelningen.
Från Park- och skogsavdelningens sida finns behov av långsiktighet i verksamheten. Planeringshorisonter räknas i omloppstider och kan vara upp till 100 år. Skogsfastighetsinnehavet är både
en stor kapitaltillgång och en viktig markreserv för kommunen. Därför är det extra viktigt att
framtagna styrdokument kan vara ett operativt verktyg för de enheter som svarar för Park- och
skogsavdelningen.

Cambiums kommentar
Det finns ett styrdokument ”Borås Stads skogar mål och riktlinjer” som avser Park- och skogsavdelningen. Det är ett gammalt dokument (2003) utfärdat av dåvarande
Lokalförsörjningskontoret.
I dokumentet från 2003-10-28 har man beslutat om fyra mål samt sex skogliga målklasser. Målen är:


…bästa ekonomiska resultat.



…jakt och fiske ska upplåtas



…stimulera skogsvårds-, natur-, och miljöintresset hos allmänheten



…aktivt arbete med naturvårdsfrågor, underlätta tillgängligheten för allmänheten

Rekommendationen är att man arbetar fram ett nytt stategiskt måldokument. Cambium anser
att man bör ta fram ett nytt styrdokument med kommunens övergripande mål avseende Parkoch skogsavdelningen.
Cambium föreslår att styrdokumentet delas in i två uttalade målområden:


Kommunens mål och förväntningar med sitt skogsinnehav bör definieras. Det bör
också innehålla avkastningsmål, upphandlingsrutiner och affärsmodeller m.m.



Skogliga målklasser som definierar det operativa arbetet utifrån skogsbruksplanen bör
ingå.
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Cambium anser att dokumentet, efter att det upprättats, skall uppdateras regelbundet. Styrdokument som inte uppdateras regelbundet kan leda till osäkerhet och tilliten till dokumentet
kan ifrågasättas.

Reglemente för Tekniska Nämnden.
Det finns ett reglemente för Tekniska nämnden som är fastställt 2019-06-19. Cambium anser att
dokumentet inte tillfullo lever upp till vad man kan förvänta sig av ett reglemente.

Cambiums kommentar
Nuvarande reglemente för Tekniska nämnden innehåller §1 Mål med verksamheten samt §2
Verksamhet och uppdrag. Cambium noterar att man blandar mål med verksamheter och tvärt
om i reglementet.
Rekommendationen är att Cambium gärna ser att man tydliggör vad som är mål och vad som
är verksamhet. Vi vill bland annat se en tydligare introduktion, också ett tydligare innehåll vad
gäller ansvarsområden, ledning och styrning samt ekonomisk planering och förvaltning.

2. Organisation
2.1. Organisation för skogsavdelningen
Skogsenheten är orgaPark- och skogsavdelningen
niserad under Park- och
Avdelningschef
skogsavdelningen som
Tekniker
är en egen avdelning i
1 person
Tekniska förvaltningen.
Avdelningschefen har
skoglig högskoleutbildning (jägmästare) och
det finns även bred
Naturvårdsenheten
Parkenheten
OSA-enheten
Skogsenheten
kompetens inom
2 medarbetare
1 chef
3 chefer
Skogvaktare/enhetschef
3 medarbetar
Skogstekniker
"gröna" frågor både på
3 skogsarbetare
1 Maskinförare
naturvårds- och parkenheten (biolog,
skogstekniker, landskapsingenjörer, landskapsarkitekt, projekt-eringsingenjör). Ekonomikompetens finns även pån
Park- och skogsavdelningen.
Skogsenheten bemannas av två tjänstemän som båda är utbildade skogsmästare. Enhetschefen
(skogvaktare) som ansvarar för skötseln av Borås Stads skogar, handlägger frågor om jakt, trafikvilt och skyddsjakt, deltar i planeringen när kommunens skogsmark ska exploateras, ansvarar för
översiktlig planering samt har budget- och personalansvar.
Skogstekniker som arbetar i huvudsak med entreprenadfrågor, detaljplanering av skogliga åtgärder samt har register- och ajourhållningsansvar, i det ingår även vägunderhålls-, transport- och
logistikplaneringfrågor. Tjänstemännen har gemensamt ansvar för certifieringsfrågor.

Cambiums kommentar
Efter genomförda enkäter, intervjuer och fältbesök är min bedömning att Park- och skogsavdelningen bedrivs effektivt och professionellt, grundat i ett gediget hantverk. De synpunkter
Cambium har är i huvudsak frågor som rör redovisning, styrning och transparens.
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Cambium konstaterar att skogsavdelningen besitter den kompetens som man kan förvänta sig
av en skogsförvaltning av den här storleken. Risken med en trots allt liten organisation är kompetensutveckling samt administrativt stöd vid större upphandlingar.
Under åren har förvaltningen gått från en organisationsform till en annan. Tidigare saknades en
egen skogsförvaltning då hela Park- och skogsavdelningen låg hos en entreprenör, Skogssällskapet. Utvecklingen har gått mot den modell som finns idag och innefattar även den
affärsmodell Park- och skogsavdelningen arbetar med idag. Ett skäl till att gå mot nuvarande organisationsform var att kommunen upplevde att man tappade kontrollen över Affärsmodellen
beskrivs under punkt 6.1. Cambium kan inte se om det gjorts någon genomlysning av nuvarande
organisation.
Rekommendationen är att med jämna mellanrum (5–10 år) genomföra en genomlysning av
organisationen. Cambium tror det är värdefullt att med viss regelbundenhet titta på fördelar
och nackdelar, men även kostnader och intäkter. Vidare rekommenderar vi att man:


säkerställer kompetensutvecklingen inom sina kompetensområden.



säkerställer administrativt stöd vid tex upphandlingar.

2.2. Avverknings- och skogsvårdsorganisation
Skogsavdelningen har en egen avverkningsorganisation bestående av en extern entreprenör
som utför i huvudsak alla avverkningarbeten. När det gäller egen personal består den av tre
skogsarbetare och en maskinförare (skotare). Skogsarbetarna arbetar i huvudsak med trädfällning (övergrovt, mellanzon, riskträd) och röjning varav mestadels underväxtröjning före gallring.
Maskinföraren skotar virke.
När det gäller i stort sett alla skogsvårdsarbeten som röjningar och plantering upphandlas dessa
av externa leverantörer.

Cambiums kommentar
Skogsbranschen är i många stycken en nischad bransch med få men specialiserade aktörer.
Branschen ställer också mycket höga miljökrav på de som levererar tjänster.
Cambium har sett att det finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer. Resurserna
som avtalet avser har inte upphandlats på nytt sedan det ursprungliga avtalet tecknades. På så
sätt har avtalet förlängts årsvis sedan 2003. Intervjuade uppger att prisnivån i avtalet vid varje
förlängning stämts av mot hur prisnivån ser ut på marknaden. Förfarandet bedöms inte vara i
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).
Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna och säkerställer följsamhet mot LOU. Det är också av vikt att nämnden beaktar risker för avsteg från LOU i sin
riskanalys.

2.3. Kompetens- och kvalifikationer
Park- och skogsavdelningens verksamhet ställer höga krav på särskild kompetens. Exempel på
detta är naturhänsyn, skyddade arter och fornlämningar. Cambium har genomfört en enkel enkät om hur avdelningen säkerställer dessa kompetenser. Nedan följer svar på enkäten.
Beroende på tjänsteinnehåll ställs olika krav. Krav på tjänstemannanivå är skoglig
högskoleutbildning eller motsvarande.
Borås Stads skogsinnehav är certifierade enligt både PEFC och FSC (under Södra:s paraply).
Genom certifieringen ställs även detaljkrav på utbildningar bland annat SYN: "Natur- och
kulturhänsyn Avverkning". Bevakning av aktuell lagstiftning sker av respektive
verksamhetsansvarig.

Cambiums kommentar
Cambium konstaterar att Park- och skogsavdelningen besitter den kompetens som kan förväntas av en skogsförvaltning av den här storleken. Svårigheten med en mindre organisation är
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bibehålla en god kompetensutveckling samt kunna ge administrativt stöd, till exempel större
upphandlingar.
Rekommendationen är att säkerställa den skogliga kompetensnivån inom respektive kompetensområde.

2.4. OSA-arbeten
Enheten består av tre enhetschefer som har personalansvar för sin underställda personal, både
lagförmän och anvisad personal. Totalt antal anvisade enligt uppdrag är 65 personer.
OSA-enheten är i huvudsak en utförarenhet som tar emot beställningar och utför uppdrag både
åt interna kunder (egna förvaltningen) och externa (andra förvaltningar och andra kommunala
bolag) kunder.
Enhetschefer och lagförmän som utför skogliga arbeten har samma krav på utbildning som följer
av certifieringskraven bland annat SYN: "Natur- och kulturhänsyn Avverkning". Samtliga som
arbetar i skogen har även motorsågskörkort (inkl. anvisad personal).
OSA-verksamheten ligger utanför Skogsenhetens budget.

Cambiums kommentar
Rekommendationen; vi har inga andra synpunkter är den som vi redogjort för i punkt 2.1 samt
samma lydelse i punkt 2.3.

2.5. Aktuell skogsbruksplan - Aktualitet, metoder och kontroll
Borås Stads skogsförvaltning sköts av Park- och skogsavdelningen vid Tekniska förvaltningen. Avdelningen har i sitt uppdrag att förvalta enligt skogsbruksplanen 13 294 ha landareal samt 307
ha vatten. Det totala virkesförrådet är 2 507 109 m3sk och den årliga tillväxten är 71 580 m3sk.
Borås Stad har en skogsbruksplan, ett operativt och strategiskt dokument beslutat av
Tekniska nämnden. Det är målklasserna
som är beslutade av nämnden. Skogsbruksplanen ligger till grund för hela driften och
skötseln av Borås Stads skogar.

Förtydligande.

Senast genomförda revision av skogsbruksplanen var åren 2006–2008. Normalt sett
genomförs en större revision av skogsbruksplaner vart tionde år.
Skogsbruksplanen uppdateras löpande,
dock minst 2 gånger per år. Det är Parkoch skogsavdelningens skogstekniker som
sköter uppdateringen. Flera mindre fastigheter har köpts till och planlagts mellan
2010 och 2020. Mark inom detaljplan har
planlagts 2016-2020.

Allmän platsmark Natur och Park är per definition
inte skogsmark (marken är planlagt med skogsbruksplan för att underlätta skötseln – skogsenheten får
tillgång till en skötselplan och kan utföra planerade
kötselåtgärder i rätt tid).

Totalareal skogsmark planlagd med grön skogsbruksplan:
Ca 9 500 ha produktiv skogsmark: Inom naturreservat 963 ha produktiv skogsmark
Normal skogsmark ca 8 550 ha prod. skogsmark

Formellt skydd: 963 ha reservat + 2,9 ha biotopskydd
+ ca 10 ha naturvårdsavtal (alla angivelser i
prodduktiv skogsmark, men dessa räknas sällan i
prod. skogsmark)
Frivilligt skydd NS NO inom normal skogsmark (dvs
inom 8550 ha): 1712 ha produktiv Skogsmark.

Beräkningsmodeller av volymer är generella och indata behöver uppdateras genom fältinventering. Lantmäteriet och Skogsstyrelsen genomför skoglig laserskanning. Borås Stad väntar på att
bli skannad. När det är gjort kan man hämta nya laserdata och implementera i skogsbruksplanen.

Cambiums kommentar
Cambium konstaterar att Park- och skogsavdelningen arbetar aktivt med sin skogsbruksplan.
Den är aktuell och skogliga åtgärder ajourförs.
Rekommendationen är att invänta tills omdrev två genomförs av den nationella laserscanningen. Laserdata kan sedan enkelt importeras till planprogrammet. Därefter genomförs
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stickprovskontroller. Rekommendationen är också att förtydliga arealer i framförallt budget
och årsredovisning.

Skogliga IT stödsystem
IT stöd för skogsbruket är väldigt nischat. Det finns kompletta system som t.ex. VSOP
(Datasystem för operativ planering i skogsbruket) som skogsbolagen använder. Det är enligt
Cambiums bedömning ett komplext system som är dåligt anpassat för mindre organsiationer.
Det är dessutom dyrt och kräver tillgång till IT-support
Park- och skogsavdelningen arbetar i huvudsak med tre skogliga IT-stödsystem.


PC-Skog
- Skogsbruksplaneprogram



Det finns ett egetutvecklat återrapporteringsprogram baserat på Excel
- Producerar traktdirekttiv mm. Data importeras från PC-Skog.



Qgis
- Gisbaserat kartprogram för att producera kartor mm. Qugis är ett gratisprogram.

Cambiums kommentar
Borås Stads Park- och skogsavdelning är en liten organisation och vi rekommenderar inte att avdelningen skaffar avancerat IT-stödsystem.
Rekommendationen är att säkerställa att IT avdelningen (Dataservice) har insyn i och kan supporta även det egenutvecklade systemet. Framförallt behöver man säkerställa att man inte är
beroende av en person.
Avverkningsmetoder
I huvudsak tillämpas trakthyggesbruk, genomgående ställer man ”fröträd” mest av estetiska
skäl. Maskinell avverkning sker med engreppsskördare. Förröjning och förfällning av övergrova
träd, både gallring och slutavverkning, sker manuellt.
I tätortsnära bestånd satsas på olika naturtyper för att minska grandominansen, t.ex. lärk. Det
testas också olika sköteselmetoder. Till exempel successionsskogsbruk vilket innebär huggesfritt
skogsbruk.
I stort sett samtliga av Borås Stads kommunala naturreservat har anpassade skötselprogram för
respektive reservat. Dessa uppdateras vart tionde år.

Cambiums kommentar
Cambiums bedömning är att Park- och skogsavdelningen sköter skogen på ett professionellt
sätt. Man tar stor hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära bestånd.
Rekommendationen är att ständigt uppdatera skötselmetoder i förhållande till Tekniska
nämndens avkastningskrav.
Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)?
Skogsbruksplanens volymer är okulärt uppskattade i fält. Vid avverkning sker uppföljningen via
skördarrapportering, skotarrapportering per trakt med specifikt nummer som sen jämförs med
inmätta volymer. Volymer som huggs manuellt skotarrapporteras per trakt. Egna uppföljningssystem finns på allt virke, grot och energived.

Cambiums kommentar
Idag är skördarrapporteringen så tillförlitlig att det är ett bra verktyg för uppföljning.
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Rekommendationen är att fortsätta med dagens uppföljning. Det enda medskicket är att vara
transparent och att se till att siffrorna lätt kan följas upp.
Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och dess betydelse för bostadsområden, friluftsliv
samt naturreservat? Finns det av särskilda regler för skötsel, ansvar, ekonomiska bidrag?
Tätortsnära skogar sköts enligt riktlinjerna i "Borås Stads skogar - mål och riktlinjer" samt i
enlighet med certifieringsbestämmelserna.
Detsamma gäller skogar för friluftsliv under Tekniska nämndens förvaltningsansvar. Utöver
dessa bestämmelser finns även uppdrag från politiken, t.ex. förvaltning av "Spår och Leder",
centrala miljömål och interna måldokument bland annat kopplat till rekreation och friluftsliv.
Tätortsnära skogar (1 200 ha) inom detaljplan (definieras inte som skog) ansvarar Parkenheten
för och har för detta uppdrag en egen budget.
Många av åtgärderna inom de tätortsnära skogarna uppdras åt OSA-enheten att utföra på
beställning av Skogsenheten eller Parkenheten. De kommunala naturreservaten sköts och
förvaltas utifrån respektive reservats upprättade skötselplan som är antagen av
Kommunfullmäktige.
Ett förvaltningsövergripande skötselråd (s.k. "Naturvårdsgruppen") ansvarar för framtagande av
skötselplanerna - implementeringen ligger sedan hos Tekniska nämnden i enlighet med
reglementet. Naturvårdsenheten ansvarar för deltagande i skötselrådet och senare även för
detaljplanering och utförande av skötseln.
Åt OSA-enheten uppdras i huvudsak att utföra skötseln. Naturvårdsenheten är budgetansvarig
och reservaten förvaltas med tilldelade medel inom verksamhet "Naturreservat". Samarbeten
inom och mellan de olika verksamheterna är avgörande för att på ett rationellt sätt skapa och
uppnå samordningsvinster.

Cambiums kommentar
Vi har inga synpunkter på hur arbetet utförs praktiskt. Man hänvisar till "Borås Stads skogar mål och riktlinjer" samt ”Reglemente för Tekniska nämnden”.
Rekommendationen är att man tar del av och implementerar de rekommendationer vi
föreslår under rubriken ”Särskilda kommentarer avseende dokument”.

3. Kommunfullmäktiges årsredovisning
och budget
3.1. Borås Stads Årsredovisning 2019
Borås Stad är en av Sveriges största kommunala skogsägare. Detta nämns inte i årsredovisningen. Skogens betydelse för klimatet saknas helt. Skogsmarkens värde redovisas inte.

Cambiums kommentar
Rekommendationen är att det bör finnas en not i Borås Stads årsredovisning (alltså inte Tekniska nämndens årsredovisning). I noten tas anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med
och man kan även skriva att Borås Stad är landets näst största skogsägare bland Sveriges kommuner. Se under rubriken sammanfattning, tabeller.
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3.2. Borås Stad budget 2020
Är budgeten är realistisk utifrån nuvarande organisation?
Samtliga tillfrågade på Park- och skogsavdelningen anser att budgeten är realistisk. Man hänvisar till krav och hänsyn mot allmänhet, friluftsliv och naturhänsyn. Däremot är tillkommande
uppdrag, som gäller övrig mark ”underfinansierad” enligt de tillfrågade.

Cambiums kommentar
Den bedömning Cambium gjort utifrån uppdraget är att budgeten är realistisk. Den relativt höga
kostnaden kan motiveras med den speciella drift Park- och skogsavdelningen har att utföra. För
transparensens skull borde kostnadsmassan delas på olika kostnadsställen, produktionsskog, tätortsnära skogsskötsel och naturreservat. Detaljrikedomen under verksamhetsmått i Tekniska
nämndens budget anser vi vara alldeles för hög.
Rekommendationen är att se över hur Borås Stad redovisar budgetsiffror och verksamhetsmått.

3.3. Tekniska nämndens budget
Budget 2020:2, Tekniska nämnden
Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.3.2) är informativ och beskriver Park- och skogsavdelningens verksamhet väl.
Budget 2021, Tekniska nämnden
Produktiv areal är felaktigt angiven enligt skogsbruksplan (2020-08-28), aktuell areal är 10 700
ha. Den sammanfattande texten i budgeten (4.5.2.2) är informativ och beskriver Park- och
skogsavdelningens verksamhet väl.

Cambiums kommentar
Det mått som följs upp under rubriken ”Skogsdrift och av Kommunfullmäktige” är detaljeringsnivån för hög och kan skapa pedagogiska problem. Budgeten är en offentlig handling. Är man inte
insatt i skogliga frågor eller hur skogsdriften fungerar i kommunen, kan det leda till missförstånd
och onödiga frågor.
Två exempel; Park- och skogsavdelningen redovisar hur mycket som avverkas per år i kubikmeter, siffran blir inte relevant om den inte ställs det mot den årliga tillväxten och det totala
virkesförrådet.
Intäkter och kostnader redovisas på hög detaljnivå. Sett till avverkningskostnaden så är den relativt hög. Är man inte medveten om, eller förstår vilka kostnader den innehåller kan den
ifrågasättas.
Rekommendationen är att endast redovisa ekonomiskt resultat ställt mot avkastningskravet.
Cambium anser att den sammanfattande texten som i dag beskriver Park- och skogsavdelningen i budgeten är bra. En sammanfattande faktaruta skulle vara ett bra komplement, areal,
virkesförråd, tillväxt, avverkad volym m.m.

3.4. Redovisas skogstillgångarna i kommunens anläggningsregister
med bokförda anskaffningstillgångar?
Enligt Park- och skogsavdelningen redovisas anläggningstillgångarna som mark. Skogen är inte
särredovisad i anläggningstillgångarna. Detta ansvarar Ekonomistyrning och Redovisningsservice
för. Tekniska nämnden redovisar förvaltad produktiv skogsmark.
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Cambiums kommentar
Cambium har tagit del av aktuell statistik från LRF Konsult 2019. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna marknaden och avser endast skogsmark. Andra ägoslag som
till exempel åker- och betesmark samt byggnader är inte med i materialet.
Bedömning är att marknadsvärdet på Borås Stads skogar är minst 1,6–2,1 miljarder kronor.
Rekommendationen är att innehavet ska finnas med i anläggningsregistret. Under kontoklass
11 redovisas mark, byggnader och tekniska anläggningar. Det kan ju vara ganska gammal
mark, ofta med lågt anskaffningsvärde. Men oavsett ska detta finnas med i anläggningsregistret.
Vi anser att skogsmark bör särredovisas eftersom den har ett mycket stort marknadsvärdevärde. Skogsmark är en anläggningstillgång och skogsråvara är en omsättningstillgång.3

Fig. Skogs- och investering av skogsfastigheter. LRF Konsult 2019

4. Avkastningskrav på skogsinnehavet –
eventuella målkonflikter
3

Slutsatserna om hur skogsinnehavet bör redovisas är avstämda med redovisningsexpert på KPMG 202009-21
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4.1. Vad baseras kommunens avverkningsmål på?
Park- och skogsavdelningen gör prognoser över bedömt uttag baserat på uppgifterna i
skogsbruksplanen om tillgänglig tillväxt. Prognoser görs även på prisnivåer för avtalade
sortiment för nästkommande år (gallring, slutavverkning). Skogsenheten uppger att
utgångpunken är i enlighet med styrdokumentet "Borås Stads skogar - mål och riktlinjer.

4.2. Avkastningskrav
Medarbetarna på Park- och skogsavdelningen upplever att det finns ett tydligt avkastningskrav.
Samtidigt som förvaltningen bedriver ett rationellt skogsbruk är önskemålet att även värna om
och utveckla värden kopplat till naturvård, rekreation och friluftsliv. En inriktning som bland annat innebär att man överhåller skog.
Kommunen har inte angett ett avkastningskrav i procent vilket är vanligt bland större
skogsägare.
Park- och skogsavdelningen ger nämnden ett budgetförslag baserat på avverkning för
nästkommande år. Detta baseras på tillgänglig tillväxt och långsiktigt uthållig avverkningsnivå
med hänsyn till skogens åldersstruktur, virkesförråd och frivillig avsättning. Detta baserat på
målen för respektive bestånd som sedan nämnden väljer att ställa sig bakom eller ändra.
Nuvarande avkastningskrav enligt budget är 6 000 000 SEK. Förslaget till avkastning för 2021 är
också 6 000 000 SEK.

Cambiums kommentar
Det är Park- och skogsavdelningen som lämnar förslag till nämnden vilken avkastning det ska
vara. Man motiverar det utifrån skogliga förutsättningar.
Av första punkten i dokumentet ”Borås Stads skogar - mål och riktlinjer” framgår ”…skall med
respektive målklass begränsningar och möjligheter bedrivas rationellt så att bästa ekonomiska
resultat uppnås”.
Principen borde vara att det är kommunen (ägaren) som definierar vilken avkastning man vill ha
från sin skogsförvaltning. Kommunen måste således få möjlighet att kunna få ta ställning till vilken avkastningsnivå man vill ha och vilka konsekvenser detta får.
Rekommendationen är att man i budgetarbetet presenterar en max- och mininivå på möjlig
avkastning samt vilka konsekvenser detta får. Därefter fattar nämnden förslag till beslut
om avkastningsnivå. Se vidare under rubriken ”Mål och riktlinjer för Park- och
skogsavdelningen.

4.3. Målkonflikter
Upplever Du att det finns målkonflikter inom Borås Stad? Målkonflikter medborgare?
De intervjuade vid Park- och skogsavdelningen uppger deras intryck är att boråsarna generellt
sett är mycket nöjda med att Borås Stad har ett stort markinnehav och därför kan erbjuda rikliga
rekrations- och friluftslivsmöjligheter.
Det finns modeller och flexibilitet för att värna om många olika intressen, så som sociala värden,
naturvärden och värden kopplat till skogsproduktion.

Cambiums kommentar
Cambium kan inte se att det förekommer negativa skriverier i pressen om Borås Stads sätt att
sköta sitt skogsinnehav. Skog har en förmåga att engagera människor och Borås Stad sitter på en
stor skogsfastighet och en stor förmögenhet.
Rekommendationen är att fortsätta att arbeta nära kommunens invånare. Berätta i ord och
handling vad som görs och hur man gör. Lyft in skogens betydelse för klimatet.
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5. Kommunens målsättning med sitt
skogsinnehav
5.1. Strategi och målsättning
Upplever Du att kommunen har en tydlig strategi och målsättning med sitt skogsinnehav?
Medarbetarna på Park- och skogsavdelningen upplever att det finns en tydlig strategi och målsättning för Borås Stads skogsinnehav.

Cambiums kommentar
Det finns ingen tydlig skrivning om kommunens syfte (mål) med sitt skogsinnehav i de styrdokument som finns för Park- och skogsavdelningen.
Kommunen saknar ett tydligt mål-dokument för sitt mark- och skogsinnehav.
I Borås Stads "Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark" finns skrivningar om kommunens
syfte med kommunens markinnehav, fem generella punkter. Det saknas en skrivning om skogens betydelse för klimatet.
Rekommendationen är att ta fram nya riktlinjer i ett måldokument för sitt mark- och skogsinnehav. Måldokumentet kompletteras med skogens betydelse för klimatet.
Riktlinjer för förvärv- och försäljning kan ingå i måldokumentet.
Riktlinjerna i mål-dokumentet ”Borås Stads skogar - mål och riktlinjer” bör omarbetas så att
det uppfyller kraven som ett strategiskt måldokument.

6. Upphandlingsprocesser av skogsvårdsoch avverkningstjänster. Intäkts- och kostnadsuppföljning
6.1. Affärsmodell
Fram till år 1990 var det Skogssällskapet som förvaltade Borås Stads skogar. Personalen var anställd av Skogssällskapet men satt på kommunen. Senare beslöts man att kommunen skulle
anställa personalen och skötta förvaltningen själv. I samband med det utvecklades sin egen affärsmodell. Sedan 2013 har Borås Stad ett avtal och medlemskap i skogsägareföreningen Södra,
avtalet förlängdes år 2019. I samband med medlemskapet betalade Borås Stad en insats om
120 000 SEK. Det framgår inte att nämnden tog ett beslut om ett insatskapital om 120 000 SEK,
enbart medlemskapet. Genom sitt medlemskap i Södra kan Borås Stad ta del av de samköpsregler och stora rabatter som erbjuds via LRF Samköp.
Försäljning av virke
Principen är att Park- och skogsavdelningen säljer allt virke vid väg genom upphandling. Avverkningen sker i egen regi med egna resurser före försäljning. Egna resurser är i det här fallet en
upphandlad entreprenör.
100 procent av all massaved säljs till Södra och minst 50 procent av allt timmer säljs till Södra.
Upp till 50 procent av övrigt timmer säljs till lokala sågverk, oftast går det mesta av timret till
Södra på grund av pris. Förutom listpris på virke utfaller även affärstillägg, apteringstillägg samt
certifieringspremie.
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Försäljning sker genom en anbudsförfrågan direkt till lokala sågverksföretag. Virkesförsäljningen
utannonseras även i Borås Tidning. Försäljningen innebär att Park- och skogsavdelningen erbjuder hela sin virkesfångst till försäljning för tre år. Bästa anbud vinner upphandlingen, affären är
därefter låst och virket är därmed sålt. Detta gälla samtliga sortiment.

Cambiums kommentar
Kort om olika möjligheter till virkesaffärer:
Skogsägaren kan välja att sälja sitt virke på längre kontrakt eller sälja traktvis. Längre kontrakt
innebär mindre arbetsinsats. Säljs virket traktvis kan säljare maximera intäkterna men det är
samtidigt betydligt mer arbetsintensivt.
1. Leveransvirke
Leveransvirke innebär att du som skogsägare avverkar och kör fram virket själv. Köparen
hämtar virket vid bilväg och transporterar det till en industri där det mäts in. Betalningen
sker normalt enligt en prislista där olika sortiment, stockdimension och kvalitetsklass har sitt
eget pris. Skogsägaren kan också leja en entreprenör som sköter avverkningen.
+ Skogsägaren har full kontroll på försäljningen av virket och till vem
- Skogsägaren måste själv upphandla avverkningsresurser
2. Avverkningsuppdrag
Den här formen liknar leveransvirke, men med den skillnaden att köparen står för avverkningen. Kostnaden för den dras sedan av från betalningen av virket. Den här typen av
försäljning är helt dominerande vid gallring och är också vanlig vid föryngringsavverkningar.
+ Smidigt sätt att sälja skog
- Dålig kostnadskontroll. Arbetsintensivt eftersom det innebär försäljning av virke traktvis.
3. Leveransrotköp
Leveransrotköp innebär att köparen erbjuder ett pris per avverkad kubikmeter där avverkningskostnaden är inbakad. Priset kan vara ett snittpris för alla sortiment eller separata
priser för olika sortiment. Virket mäts in när det kommer till industrin.
+ Köpare och säljare delar på risker vad gäller virkespriser
- Arbetsintensivt, innebär att man oftast säljer virke traktvis.
4. Rotpostförsäljning
Rotpostförsäljning innebär att säljaren anlitar en konsult som gör en rotpoststämpling i den
stående skogen. Det innebär att man markerar vilka träd som ska avverkas, mäter upp dessa
och redovisar det i en stämplingslängd. Köparen erbjuder ett pris för hela posten med
stämplingslängden som underlag.
+ Som skogsägare vet du vad du får. Går virkespriserna ner står köparen för risken.
- Köparen styr oftast avverkningstillfället. Går virkespriserna upp tillfaller uppgången köparen.
Samtliga metoder har både för och nackdelar. För en kommun som hanterar skattebetalarnas
pengar är det viktigt att maximera intäkter till minimal risk.
Det finns stora fördelar med nuvarande affärsmodell avseende avtalet med Södra. Det är framförallt leveranstryggheten som kommer av att kommunen är garanterad avsättning för sitt virke.
I och med att det finns flera sätt att sälja skog och där de olika sätten sannolikt ger olika ekonomiska utfall, bör beslut om affärsmodell beslutas av Tekniska nämnden.
Cambium har tagit del av anbudunderlag för försäljning av virke. Vi har även tagit del av annonsunderlag där Borås Stad bjuder in intressenter att vara med på anbudsgivning på virke. Cambium
konstaterar att Park- och skogsavdelningen har anbudsrutiner för försäljning av virke.
Rekommendationen är att gå tillbaka till beslutet i nämnden den 24 juni 2013 och säkerställa
att korrekt beslut fattades avseende insatskapitalet avseende medlemskap i Södra om
120 000 kr. Vi rekommenderar vidare att affärsmodellen i sin helhet presenteras och beslutas
av Tekniska nämnden. Affärsmodellen bör ingå i dokumentet ”Borås Stads skogar – mål och
riktlinjer” Dokumentet ”Rutin för Försäljning av virke och flis, 2019-05-08” bör inkorporeras i
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”Borås Stads skogar – mål och riktlinjer”. Tekniska nämnden bör i sin riskanalys beakta den
risknivå som beslutad affärsmodell innebär.

6.2. Hur stor del av avverkningen sker i egen regi?
All detaljplanering, virkesförsäljning och förvaltning sker i egen regi. All maskinell avverkningsentreprenad är upphandlad. Egna skogsarbetare fäller övergrovt och mellanzonsfäller. Skotning
sker både i egen regi (anställd) och via upphandlad entreprenad.
Samma principer gäller Röjning och Plantering. Här utför enheten dock en större andel av det
pratiska utförandet med egen anställd personal.
Slutavverkning

100 % genom upphandlad entreprenör

Gallring

100 % genom upphandlad entreprenör

Övrig avverkning

100 % genom upphandlad entreprenör

Röjning

10–12 %, övrigt med externa entreprenörer

Plantering

<10 %, övrigt med externa entreprenörer

6.3. Avverkningsresurser och uppföljning.
Park- och skogsavdelningen anser att avverkningsorganisationen ligger på rätt nivå utifrån föreslagna åtgärder i skogsbruksplanen. Enhetschefen på Skogsenheten har budget- och
resultatansvar och är också ansvarig för upphandling av avverkningsresurser.
För närvarande består avverkningsorganisationen av tre skogsarbetare, en egen maskinförare
och skotare. Dessutom en entreprenör som har två maskingrupper som kör heltid åt Park- och
skogsavdelningen.

Cambiums kommentar
Cambiums bedömning är att avverkningsorganisationen är väl avvägd utifrån omfattningen av
verksamheten. Vi konstaterar att kompetensnivån är hög.
Vi har sett att det finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer.
Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna.
Genomför avdelningen regelbundna analyser av intäkter och kostnader
Utgångspunkten är att sälja virke till så höga priser som möjligt samtidigt som kommunen har
ett krav på att alltid bli av med virket oavsett konjunktur och att det alltid blir betalt. Park- och
skogsavdelningen jobbar med bankgarantier, även mot stora aktörer.
Kostnadssidan följs genom upphandling och benchmarking med andra aktörer hur kostnadsbilden ser ut för vår lokala marknad. Park- och skogsavdelningen vill vara en bra beställare med
bra villkor samtidigt som kostnaderna skall ligga på en konkurrenskraftig nivå.

Cambiums kommentar
Cambium upplever att Park- och skogsavdelningen har god kontroll på intäkterna.
Affärsmodellen är genomtänkt och ger möjlighet att maximera intäkterna. Dessutom är
avsättning för kommunens virke tryggat.
Park- och skogsavdelningen sköter alla tätortsnära skogar, naturreservat och har ansvar för
skogsbilvägar m.m. Till exempel medför det ökade kostnader för grotskotning i tätorstnära
bestånd.
Vi vet att att kostnaderna stiger i samband med tätortsnära skogsbruk och skötsel av
naturreservat m.m. Kommunen är mer exponerad för granskningar än en privat skogsägare. Det
är viktigt att kommunen är både transparent och redovisar resultat och kostnader på korrekt
sätt.
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Rekommendationen är att se över hur intäkter och kostnader redovisas i budgeten för
Tekniska nämnden samt i Borås Stads Årsredovisning
Allt OSA arbete som utförs inom park- och skogsavdelningen. Särredovisas dessa kostnader eller
bakas dessa in i den totala kostnaden för Park- och skogsavdelningen?
OSA-enheten har eget budgetansvar. Alla jobb utförs på beställning av annan enhet och betalas
till OSA enligt dagsverke. I Tekniska nämndens budget 2021 redovisas OSA-verksamheten under
Arbetsmarknadsinsatser.

Cambiums kommentar
Rekommendationen är att i Tekniska nämndens budget 2021 tydliggöra att Arbetsmarknadsinsatser avser OSA-verksamheten.

7. Krav på entreprenörer, certifiering mm
Dokument för externa entreprenörer.


Upphandlingsrutiner av externa entreprenörer



Avtal, utformning och innehåll



Minimikrav på entreprenörer



Brandskyddsrutiner



Krav på skyddsutrustning vid eventuellt haveri

Borås Stads skogar är miljöcertifierade enligt både PEFC och FSC. Det finns rutiner och checklistor för kontroll av sociala krav för entreprenörer. Det finns generella rutiner samt
verksamhetsanpassade rutiner vad gäller brand- och skyddsutrustning vid haverier mm.

Cambiums kommentar
Cambium noterar att det finns brister i upphandlingsrutinerna när det gäller LOU.
De brister som föreligger gäller upphandlingsrutinerna för entreprenörer. Det gäller både för avverkningsresurser som för skogsvårdsresurser. Bristerna gäller i första hand bristen på
konkurrensutsättning vid upphandlingarna.
Som exempel finns ett gammalt avtal/upphandling från 2003–2005 avseende upphandling av
avverkningsentreprenör. Avtalet är gammalt som förlängts årsvis utan att entreprenaden blivit
konkurrensutsatt.
Rekommendationen är att man snarast gör en genomlysning av vilka aktiva entreprenadavtal
som finns. Park- och skogsavdelningen upprättar en kravlista för respektive upphandling baserat på de skallkrav som skall vara uppfyllda. Underlagen utgör en upphandlingsmall för
respektive upphandling. Eftersträvansvärt är att ta fram ramavtal som ligger till grund för
framtida avtal och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa. Nämnden behöver säkerställa följsamhet gentemot LOU och Borås Stads styrdokument som avser
upphandling

8. Skogsförsäkring
Cambium har tagit del av de försäkringar som finns. De avser skogsförsäkring och 27 km vandringsleder. Det gäller vandringsleder som går över främmande mark.
Borås Stad har en skogsförsäkring. Försäkrad areal är 10 044 ha, areal enligt skogsbruksplan är
10 714 ha. Kommunen saknar skydd mot insektsskador.
Cambiums rekommendation är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet
och säkerställer att rätt areal är försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av
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granbarkborre bör Tekniska nämnden även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska utökas så den även täcker insektsskador.

9. Cambiums egna reflektioner
Det är glädjande att se att det skogliga hantverket utförs på en kvalitativt hög nivå.
Det finns alltid förbättringsområden, vi ser att det främst är på administrativ nivå. Det är en liten
avdelning som ska utföra väldigt mycket, det administrativa stödet blir därför särskilt viktigt.

Här kommer några saker vi anser att kommunen särskilt bör lyfta
fram.
1. Borås Stad är Sveriges näst största kommunala skogsägare
- Ingenstans berättar man att man är Sveriges nästa största skogsägare
2. Koldioxidbudget för Borås, version 2019-10-02 (policydokument?)
- Den egna skogen saknas helt i koldioxidbudgeten. Kommunens skogar bidrar till att
motverka växthuseffekten.
3. Borås Stads Träbyggnadsstrategi (strategidokument)
- Den egna skogen saknas helt i Träbyggnadsstrategin. Varför inte ange ett mål att x %
alla nya trähus som byggs i kommunen skall byggas med trä från den egna skogen (en
sådan strategi skulle vara helt unikt i Sverige och fullt genomförbar).
4. Värde på skogen
- Värdet på Borås stads skogar uppgår till 1,6 – 2,1 miljarder kronor
Cambium tycker att man bör vara mer informativ på kommunens hemsida, framförallt om varför
kommunen äger skog. Hur man sköter skogen och vilka värden som finns, nyckeltal m.m.

Cambium exemplifirerar
Nedan följer Cambiums exempel på hur skogens betydelse för klimatavtryck kan presenteras
som en informativ beskrivning. Cambium lämnar även ett exempel på hur en faktaruta avseende
skogsinnehavet kan se ut i ex. årsredovisning

Klimatavtryck, Kommunens årsredovisning, budget samt Tekniska nämndens budget

Borås Stads skogar bidrar till att motverka växthuseffekten.
Borås Stads skogar binder årligen:
53 000 ton CO2
Totalt bunden CO2 i Borås Stads skogar: 1,9 milj. ton CO2
Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten, och en
högre virkesproduktion ökar klimatnyttan.
En kubikmeter stamved innehåller kol som motsvarar cirka 750 kg CO2. En hektar vanlig skog i
Norden som växer med i genomsnitt 5 kubikmeter per år lagrar därför årligen knappt 4 ton koldioxid i stammen. Det motsvarar utsläppen av en dieselbil som kör ungefär 20 000 kilometer.
Genom att ersätta oljebaserade produkter med produkter som är tillverkade av förnyelsebar råvara minskar utsläppen av fossil koldioxid, på så sätt uppstår en substitutionseffekt.
En färsk rapport (år 2017) från nordiska ministerrådet visar till exempel att användandet av
stamved från en kubikmeter skördad skog kan ge en substitutionseffekt på 500–800 kg minskad
fossil koldioxid, beroende på hur råvaran används.
Källor: Den nordiska skogens klimatnytta har tagits fram på uppdrag av Nordic Forest research (SNS) och Nordiska Ministerrådet för Nordiska Ministerrådets sommarmöte i Ålesund, juni 2017.
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Lundmark, T. et al. 2014. Potential roles of Swedish forestry in the context of climate change mitigation. Forests 5.4: 557-578.
; Braun, M. et al. 2016. A holistic assessment of greenhouse gas dynamics from forests to the effects of wood products use in
Austria. Carbon Management 7.5-6: 271-283.

Faktaruta, Kommunens årsredovisning, budget samt Tekniska nämndens budget

Borås Stad, Sveriges näst största kommunala skogsägare
Areal:
13 293,7 ha
Produktiv ha: 10 713 ha (enligt skogsbruksplan)
Virkesförråd: 2 507 109 m3sk
Tillväxt:
71 580 m3sk/år
Avverkning: ca 47 500 m3sk/år (38 500 m3fub/år)
Värde:
1,6 – 2,1 miljarder kronor
Kan kompletteras med arealsfakta, se sidan 13

Cambiums samlade slutsatser
Huvudsakliga frågeställningar är:


Finns dokumenterade riktlinjer (avkastningskrav, målsättning) för skogsinnehavet?
Det saknas strategiska måldokument både för avkastningskrav och målsättning
Rekommendationen är att man arbetar fram ett nytt stategiskt måldokument. Cambium anser att man bör ta fram ett nytt styrdokument med kommunens övergripande mål avseende
Park- och skogsavdelningen.
Cambium anser att dokumentet, efter att det upprättats, skall uppdateras regelbundet. Styrdokument som inte uppdateras regelbundet kan leda till osäkerhet och tilliten till
dokumentet kan ifrågasättas.



Hur leder, styr och följer ansvarig nämnd upp Park- och skogsavdelningen?
Cambium ser att det finns brister, därför är rekommendationen är att med jämna mellanrum
(5–10 år) genomföra en genomlysning av organisationen. Cambium tror det är värdefullt att
med viss regelbundenhet titta på fördelar och nackdelar med nuvarande organisation. Nämnden behöver också ha ett större inflytande på intäkter. Vidare rekommenderar vi att man:





säkerställer kompetensutvecklingen inom sina kompetensområden.



säkerställer administrativt stöd vid tex upphandlingar.

Sker en tillfredsställande avkastning med avseende på avverkning och tillväxt (god ekonomisk hushållning)?
Oklart, det saknas uttalade riktlinjer för avkasting.
Rekommendationen är att man i budgetarbetet presenterar en max- och mininivå på möjlig
avkastning samt vilka konsekvenser detta får. Därefter fattar nämnden beslut om avkastningsnivå.



Redovisas skogstillgångarna i anläggningsregister med bokförda anskaffningstillgångar?
Rekommendationen är att innehavet ska finnas med i anläggningsregistret. Under kontoklass 11 redovisas mark, byggnader och tekniska anläggningar. Det kan ju vara ganska gammal mark, ofta med lågt anskaffningsvärde. Men oavsett ska detta finnas med i
anläggningsregistret.
Vi anser att skogsmark bör särredovisas eftersom den har ett mycket stort marknadsvärdevärde. Skogsmark är en anläggningstillgång och skogsråvara är en omsättningstillgång
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Hur hanterar Borås Stad tätortsnära skogar och deras betydelse för bostadsområden (förekomsten av särskilda regler), friluftsliv samt
naturreservat (skötsel/ansvar/ekonomiskt bidrag)?
Vi har inga synpunkter på hur arbetet utförs praktiskt. Cambium konstaterar att man har anpassade skötselmetoder för tätortsnära skogar
Rekommendationen är att man tar del av och implementerar de rekommendationer vi föreslår under rubriken ”Särskilda kommentarer avseende dokument”.



Förekommer avtal med extern leverantör om gallring/skötsel och om så är
fallet, är avtalet ändamålsenligt utformat?
Det finns gamla avtal med externa leverantörer (avverkningsentreprenör). Vi har sett att det
finns brister i upphandlingen av externa entreprenörer.
Rekommendationen är att man skärper upp upphandlingsrutinerna.


Vilken metod/metoder använder Borås Stad främst vid skogsbruk?
Cambiums bedömning är att Park- och skogsavdelningen sköter skogen på ett professionellt
sätt. Man tar stor hänsyn vid val av skötselmetoder i tätortsnära bestånd.
Rekommendationen är att ständigt uppdatera skötselmetoder i förhållande till Tekniska
nämndens avkastningskrav.



Är den interna kontrollen tillräcklig (från avverkning till inmätning)?
Kontroll sker via skördarrapportering och inmätta volymer från SDC, Skogsbruketsdatacentral
Rekommendationen är att fortsätta med dagens uppföljning. Det enda medskicket är att vara
transparent och att se till att siffrorna lätt kan följas upp.



Hur ser Borås Stads försäkringsskydd för skogen ut?
Ca 700 ha är oförsäkrat. Saknas försäkringsskydd mot granbarkborre.
Cambiums rekommendation är att Tekniska nämnden skyndsamt ser över försäkringsskyddet
och säkerställer att rätt areal är försäkrad. Med tanke på senare tids omfattande skador av
granbarkborre bör Tekniska nämnden även skyndsamt ta ställning till om försäkringen ska
utökas så den även täcker insektsskador.
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