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Datum 

2020-09-25 
 

Instans 
Grundskolenämnden 

 

 

Grundskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i  

Servicekontoret, lokalen Ugglan plan 2, tisdagen den 29 september 2020  

kl. 17:00 

Ordinarie sammanträde börjar kl. 18.00 

Observera: Endast ordinarie ledamöter närvarar på plats i lokalen Ugglan på 

plan 2. Ersättare sitter i separata grupprum och deltar vid sammanträdet via 

Teams-möte. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Per Carlsson 
Grundskolenämndens Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls till Anastasia Exner via e-post: anastasia.exner@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande personer 
  

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
  

 

3.  Information från förvaltningschefen 
  

 

4.  Budgetuppföljning per augusti 2020, tertialrapport 2 
Grundskolenämnden 
Dnr 2019-00191 3.5.4.0 

 

5.  Miljörapport 2020 
Dnr 2020-00081 3.5.4.0 

 

6.  Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 
Dnr 2020-00048 3.5.4.0 

 

7.  Utvärdering av skolvalet 2020 samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering 
Dnr 2019-00053 3.5.4.0 

 

8.  Återrapportering av uppdrag: Genomlysning av ökade 
skolskjutskostnader 
Dnr 2020-00098 3.5.4.0 

 

9.  Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
elevdokumentation i Borås Stad 
Dnr 2020-00036 3.5.4.0 

 

10.  Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Dnr 2020-00033 3.5.4.0 

 

11.  Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga 
Dnr 2020-00031 3.5.4.0 

 

12.  Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 
Dnr 2020-00019 3.5.4.0 

 

13.  Yttrande över remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 
Dnr 2020-00080 3.5.4.0 

 

14.  Yttrande över Föreskrifter för avfallshantering 
Dnr 2020-00083 3.5.1.0 
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Budgetuppföljning per augusti, T2/2020 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna tertialrapport 2, 2020 för Grundskolenämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Tertialrapport 2/2020 innebär en delrapportering av KF- och nämnduppdrag, 

status för indikatorer, hantering av risker samt en avstämning av ekonomin. 

Generellt präglas verksamheten av en fortsatt expansion med ökat elevantal. 

Denna ökning förväntas även fortsätta de kommande åren utifrån senaste 

befolkningsprognos. Denna ökning ger effekt på ökad rekrytering samt behov 

av ökat antal ändamålsenliga lokaler.  

Av KF- och nämnduppdrag är merparten delvis genomförda och återstående 

uppdrag planeras för genomförande under hösten. En planering fanns för att 

genomföra de flesta uppdrag innan Tertialrapport 1 men arbetet med Corona 

har tagit utredningsresurser från uppdragen. 

Avstämning av den interna kontrollplanen redovisar åtgärder och lägesrapport 

för de moment som följs upp månadsvis och i tertial 2 samt åtgärder för 

områden där nämnden angett en hög riskbedömning.  

Det ekonomiska läget är per augusti ett överskott som härrör sig till hög 

sjukfrånvaro under våren utifrån Corona samt att buffert inte har utnyttjats. 

Prognosen för helåret 2020 är ekonomi i balans och förutsätter god 

budgetdisciplin inom skolor och andra enheter.                 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Tertialrapport 2, 2020.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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1  Inledning 

På grund av Coronapandemin har en majoritet uppdrag och utvecklingsområden inom nämndens 
område sedan mars avstannat och senarelagts. Då läget har förändrats snabbt och ofta, har behovet av 
stöd till rektor/enhetschefer varit stort. Mycket av arbetet som inte tillhör det omedelbara 
kärnuppdraget har skjutits upp för att hantera den osäkerhet som uppståtts. Trots detta fungerar 
kärnverksamheten mycket bra. Som en konsekvens av det extraordinära läget har förvaltningen vidtagit 
kraftfulla organisatoriska åtgärder. Framförallt har upprättats en samordningsorganisation som löpt 
parallellt med den ordinarie, med syfte att samla in och bearbeta information, analysera och utreda, samt 
genom information, rutiner och förhållningssätt att stödja verksamheterna. 

Ekonomin är i balans som ett resultat av god budgetdisciplin, även om flera enheter genomfört 
planerade anpassningar. Tidigare års arbete med nämndens övergripande fokusområden, nämndens 
årligen beslutade utvecklingsområden, förvaltningens rutiner, samt enheternas verksamhetsplaner, har 
konsoliderat en gedigen grundorganisation som skapat såväl färdriktning och stabilitet, som strategiska 
förbättringar. Bedömningen är att förvaltningen har etablerat och konsoliderat ett gott utgångsläge för 
förbättrade resultat under de kommande åren. Den demografiska utvecklingen ställer fortsatt krav på 
kapacitetsutbyggnaden. Det är nödvändigt att alla planerade projekt i lokalplanen för perioden 2020-2023 
blir genomförda. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram, %. 

80 90 84 84 

 
Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 220 222 223 223 

 
Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %. 

87,2 100 89,1 89,1 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 

Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
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Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov. 
 

 
 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 

Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  

 
 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter 
från 87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. I relation till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 
2017/2018 och 2018/2019, ses även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv 
utveckling för förvaltningen.   

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga 
rutiner och samordning finns för att stödja de elever 
som identifieras som särskilt begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 

 Delvis 
genomfört 

Den plan som framtogs 2016 är under revidering. En 
grupp bestående av specialpedagog, skolpsykologer 
samt verksamhetsutvecklare från centrala 
elevhälsan håller på att revidera planen. Arbetet leds 
av verksamhetsutvecklarna och beräknas vara färdig 
under hösten 2020. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 

 Genomfört 
Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 2018 
och avsåg hjälpa fritidshem att öka personaltätheten. 
Denna utökning av personal kunde ske med lärare 
med inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger, 
förskollärare eller andra lärare med pedagogisk 
högskolekompetens. 
Statsbidraget har betalats ut till Grundskolenämnden 
till och med 2019. Inför budgetåret 2020 upphörde 
statsbidraget. 
2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 000 kr, ca 13 
årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 000 kr, ca 9 
årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad för 
fritidshem på 110 385 000 kr (inkl statsbidrag). Det 
gör att statsbidraget finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. en 
genomsnittlig personaltäthet på 19,5 elever per 
årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i februari 
2020 var 4 316 elever d.v.s. en genomsnittlig 
personaltäthet på 20,4 elever per årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt när 9-
13 årsarbetare försvinner. Dock innebär en relativt 
låg tilldelning till grundskolan att rektor tvingas 
omprioritera, och att fritidshemmets budget då 
kompenserar för skolverksamheten - i större 
omfattning än statsbidraget. 
 
 

2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram 
gemensamma riktlinjer för hur man hanterar 
källsortering och avfallshantering på grundskolor i 
Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och anpassa rutiner 
till varje enhets unika förutsättningar. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en 
analys av vad som krävs för att möta behovet av fler 
platser inom ramen för kommunens Särskilda 
undervisningsgrupper. 

 Genomfört 
En arbetsgrupp har under 2019 utrett 
förutsättningarna för att möta ett eventuellt behov av 
fler platser i kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper (KSU). 
 
Arbetsgruppen bedömer att det inte finns skäl att 
utöka antalet platser i de befintliga KSU men att 
antagningskriterierna till dessa grupper behöver 
förtydligas. En särskild arbetsgrupp som ska arbeta 
med denna fråga under detta läsår har skapats. 
 
Att det stöd som ges inom skolorna är tillräckligt och 
adekvat i förhållande till elevernas behov är av 
yttersta vikt för elevernas välmående och 
kunskapsutveckling. Arbetsgruppen vill därför 
understryka vikten av att samtliga skolor i Borås 
systematiskt arbetar med att tillgängliggöra 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt för 
samtliga elever. 
 
Målsättningen bör därför vara ett likvärdigt och 
flexibelt skolsystem som kan möta en bred variation 
av behov. Genom att stärka perspektivet om 
tillgängliga lärmiljöer kan elevers behov tillgodoses 
på ett bättre sätt i deras ordinarie skola så att 
skolsituationen blir fungerande. När centrala 
elevhälsan läser igenom ansökningar till KSU ser 
man ofta att hemskolan inte har arbetat igenom 
särskild stödprocessen tillräckligt. Elever i behov av 
särskilt stöd får oftast det, men inte alltid omgående 
och inte heller i den form eller i den omfattning som 
krävs. Antagningsgruppen kan också se fall där 
hemskolan arbetar med rätt insatser men inte under 
tillräckligt lång tid för att kunna utvärdera insatserna. 

Presidiet uppdras ta initiativ till utökad kontakt 
mellan Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och tillhörande 
förvaltningar. Resultatet av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört 
Respektive nämnders presidium har träffats under 
våren 2020. Därefter har tjänstemän samarbetat 
nära kring ett gemensamt frånvaroteam, kring 
situation på Särlaskolan/Norrby, etc. Arbetet 
fortlöper bra, och ytterligare möten mellan 
presidierna skall hållas under hösten 2020.  

Förvaltningen uppdras att ta fram en plan för 
elevassistenters kompetensutveckling och 
återrapportera densamma till nämnden. 

 Genomfört 
En partssammansatt arbetsgrupp har under hösten 
2019 arbetat med att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för elevassistenter. 
Kompetensutveckling av elevassistenterna kan ske 
på individ-, grupp- och organisationsnivå, och utgå 
från följande arbetsområden: 

 Att möta elever med autism och ADHD 

 Lågaffektivt bemötande 

 Arbete med digitala verktyg 

 Rastaktiviteter 

 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen är färdigställd och 
samverkat på FSG (beslut 200505) och gäller from 
200810. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för 
implementering av digitala nationella prov. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen inom 
området och Skolverkets planer och direktiv. Det 
finns en utsedd tjänsteman som är ansvarig för 
frågan. Flera skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i grunden en bra 
digital miljö i våra skolor för att kunna genomföra 
nationella prov digitalt. Arbetet har påverkats av 
pandemin. En fullständig plan för införandet är inte 
ännu framtagen. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en åtgärdsplan 
för hur Kommunfullmäktiges mål för andelen som är 
behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska 
kunna nås. Planen bör framförallt vara inriktad på de 
enheter som inte redan i dagsläget når upp till målet 
och innehålla en tidplan med såväl etapp- som 
slutmål. Även en analys av varför dessa enheter inte 
redan i dagsläget klarar sitt kunskapsuppdrag bör 
ingå. 

 Genomfört 
Ärendet är färdigberett, behandlas under en 
nämnddag i oktober och återrapporteras på 
nämnden i november. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en fördjupad 
analys av likvärdighetsproblemen i Borås Stads 
fritidshemsverksamhet och en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

 Genomfört 
Det råder relativt stor ojämlikhet mellan 
förvaltningens fritidshem. Personaltätheten skiljer sig 
vid mätning 202002 mellan enheterna, från 11 elever 
per vuxen[1] till 32,7 elever per vuxen. 
[1] Eftersom det är en stor variation av titlar, 
befattningar och examen inom fritidshem används 
termen vuxna i texten. 
 
I mars 2020 fanns totalt 191,8 årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten i Grundskoleförvaltningen. 
Av dessa var totalt 70 stycken tillsvidareanställda. 
De tillsvidareanställda har antingen en 
fritidspedagogsutbildning eller en examen för 
Grundskolelärare med inriktning mot fritidshem och 
därmed behörighet inom fritidshem. 
Det innebär att behörighetsgrad på fritidshemmen 
var ca 36 % vilket bedöms som låg. 
Vid analys av kostnader per elev inom fritidshemmet 
framkommer att Grundskoleförvaltningen har en 
relativt låg kostnad per elev jämförbart med 
kommuner inom Sjuhäradsbygden och fyra 
kommuner som befolkningsmässigt är mest lika 
Borås Stad. 
Vid analys av Personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse använder flera av skolenheterna 
fritidshemmets budget för att kompensera för låg 
tilldelning till grundskolan. 
Förbättringsåtgärder: 
- Valideringsutbildning för obehöriga 
tillsvidareanställda: Pågår. 
- Introduktionsutbildning för obehöriga på 
fritidshemmet: Pågår 
- Upphandling av administrativt program för ökad 
kvalitet och frigörande av 
personalresurs: Pågår. 
Mer går att läsa i rapporten "Likvärdighet i 
fritidshem" daterad 2020-04-27 
 
 
 
 
 

Förvaltningschefen uppdras granska 
skolskjutskostnaderna med avseende på 
kostnadsutveckling samt individuella tillstånd i 
jämförelse med andra kommuner. Granskningen ska 
kunna ligga till grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om att beslut om 
rätt till skolskjuts ska flyttas från Tekniska nämnden 
till Grundskolenämnden. 

 Genomfört 
Rapport presenteras för nämnden i september. 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram 
avidentifierad statistik kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån där olovlig frånvaro 
anses vara alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Genomfört 
Ett system för inrapportering av frånvaroorsaker har 
tagits fram. Frånvaro för perioderna Aug-Okt samt 
Jan-Mars mäts och rektorer redovisar i Nov och 
April. Förvaltningen analyserar resultatet och 
presenterar för nämnden i Dec och Maj. 

Att samtliga elever i grundskolan ska erbjudas 
fluorsköljning. 

 Delvis 
genomfört 

Kontakter har tagits med tandvårdschefen för att få 
in mer information. Den återkoppling som givits är att 
det inte är lämpligt att skolorna själva har hand om 
fluorsköljningen då det är många ansvarsfrågor 
obesvarade. För att få en bättre överblick kring 
elevernas tandstatus så förordas fluorlackning där 
behöriga tandsköterskor kommer ut till skolorna för 
att genomföra denna. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Att ett projekt med resor till Auschwitz för elever i 
årskurs 9, liknande det som genomfördes under 
2019, också genomförs under 2020. 

 Ej genomfört 
Grundskolenämnden har vid sammanträde i augusti 
2020 tagit beslut om att ställa in värdegrundsresan 
under hösten 2020. Pandemin är orsaken. 

Att uppdra åt förvaltningen att utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens verksamhet ska 
erbjudas utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur dessa tar sig uttryck 
hos flickor och pojkar. 

 Genomfört 
Utbildningsinsatser inom NPF för relevanta 
personalgrupper pågår och kommer att systemsättas 
i ett årshjul där insatser är återkommande under 
läsåret. 

Att antal och andel anställda med allmän 
visstidsanställning rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och T2 samt i 
årsredovisningen. 

 Genomfört 
200901 har Grundskoleförvaltningen 2073 
tillsvidareanställda och 360 visstidsanställda. 
Andelen visstidsanställda är 14,8% av totalt antal 
anställda. 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till 
nämnden med besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan göras. Om det är 
görligt är riktmärket att starta någon eller några 
sådana inriktningar höstterminen 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår med rektorer (som ytterst beslutar 
om skolenhetens arbete och organisation och dess 
prioriterade utvecklingsområden) huruvida 
eventuella profiler är till gagn för skolans elever. 

Förvaltningen får i uppdrag att ser över möjligheten 
att knyta ihop ett nära samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och frivilligorganisationer för 
att på olika sätt uppmuntra och stärka barnen i sin 
läsning. 

 Genomfört 
En kartläggning har genomförts i skolorna i syfte att 
utröna hur arbetet med Läsambassadörer fungerar 
på skolorna idag och vilka tankar rektorerna har om 
möjligheten att knyta en extern Läsambassadör till 
skolan. Fritid- och Folkhälsoförvaltningen är 
behjälpliga i att ta fram lämpliga 
samarbetsorganisationer. Under höstterminen 2020 
planeras för införandet av Läsambassadörer på 
några utvalda pilotskolor med start vårterminen 
2021. 

Förvaltningen och nämnden får i uppdrag att föra 
dialog med de fackliga organisationerna hur man 
kan stimulera en utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra störst. Det kräver att 
fördjupat resonemang om karriärvägar, fortbildning 
och andra anställningsvillkor samt hur vi också kan 
uppmuntra till en sådan utveckling. 

 Genomfört 
Resursfördelningen av förstelärare har gjorts om. 
Det finns nu totalt 136 tjänster varav 30 tjänster med 
10000 kr i lönetillägg rekryteras till de åtta mest 
utsatta skolorna. Övriga 106 tjänster fördelas i viss 
mån om. Rekryterings- och omplaceringsarbete 
genomförs under hösten 2020 och träder i kraft från 
1/1 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom ramen för 
skolvalet utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att 
verka för att skolsegregationen bryts. 

 Genomfört 
Nämnden beslutar om en fördjupad utredning 
innefattande en utvecklingsdag för nämnden. 
Återrapportering under q1 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att göra minst ett digitalt 
läromedel tillgängligt för de lärare och rektorer som 
vill ha det till HT2020. Läromedlet skall ha möjlighet 
att leverera detaljerad data om elevernas status och 
progression i lärandet. Syftet är att vi skall lära oss 
mer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

 Genomfört 
Förvaltningschefen har tagit beslut om införande av 
Lexplore, som är ett verktyg för att få kontroll på 
elevers läsnivå, material för träning och 
sammanställning av resultat på olika nivåer i 
Grundskoleförvaltningen. Lexplore införs och 
används av alla skolenheter F-6 under läsåret 20/21. 

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att 
personalen i skolan får en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA 

 Genomfört 
Det är inplanerat att alla enheter har utbildning inom 
HBTQIA på APT i oktober. 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
representanter ur nämnden studera och utvärdera 
den hjärnsmarta skolan i Skurup. Förvaltningen skall 
återkomma till nämnden med en rapport och en 
bedömning om det är värt att prova i Borås. 

 Ej genomfört 
Med hänvisning till pandemin utgår uppdraget. 

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med skolorna 
i högre grad planera verksamheten på ett sätt som 
naturligt stimulerar rörelse i skolarbetet. 

 Genomfört 
Det finns en framtagen genomförandeplan som 
används. 

Borås stad skall delta i Toleransprojektet. 
Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett sådant 
arbete. 

 Genomfört 
Under läsåret 20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildning vid Göteborgs universitet. Den ökade 
kompetensen ska nyttjas på skol- och 
förvaltningsnivå. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att se över vilka 
kvalitetshöjande åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritids. 

 Genomfört 
Rektorernas stora utmaning är hög 
personalomsättning och låg behörighet på 
fritidshemmet. 
Det finns olikheter gällande personalens villkor för 
planerings- och utvecklingstid, PUT. 
Det systematiska kvalitetsarbetet varierar i kvalitet, 
liksom rektors närvaro och ledning. 
Verksamheterna har olika förutsättningar gällande 
de lokalers lärmiljöer. 
Nödvändiga åtgärder över tid är: 
- Öka behörighetsgraden och minska 
personalrörligheten. 
- Kvalitetssäkra att planerings- och utvecklingstiden, 
PUT garanteras 
- Skapa ändamålsenliga årshjul för fritidshemmets 
kvalitetsarbete 
- Vid nybyggnationer beakta lärmiljöerna för 
fritidshemmet. 
Mer går att läsa i rapporten "Kvalitetshöjande 
åtgärder för fritidshem" daterad 2020-04-27. 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att prova ett 
mentorssystem för elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och bistå eleverna med 
praktiska frågor kring skolans verksamhet och på det 
sättet avlasta både lärare och rektorer samt vara ett 
bra stöd för eleverna. De som tjänstgör som 
mentorer behöver inte vara pedagogisk personal. 

 Ej genomfört 
Uppdraget är inte påbörjat. Rektorerna beslutar om 
skolans inre organisation och ett mentorsystem likt 
uppdraget är utformat innebär en 
organisationsförändring och ekonomiskt en mer 
kostsam verksamhet för den rektor som i sådana fall 
ska pröva upplägget.  

Särskolan skall vara en naturligt integrerad 
verksamhet i en vanlig grundskola. 

 Genomfört 
Med ökat antal elever i Borås grundskola är 
prognosen att även elever i grundsärskolan ökar. 
Grundskoleförvaltningen har under 2019 utrett om 
det finns behov att utöka antalet särskoleenheter i 
staden. Den arbetsgrupp som arbetat med frågan 
har kommit fram till följande slutsatser: Den 
prognostiserade ökning av antalet elever som skrivs 
in inom grundsärskolan kommer de tre närmaste 
åren att kunna omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och Fjärding/Boda). Vi 
ser det som en ökande trend att elever som idag 
skrivs in i särskolan stannar kvar på sina hemskolor 
som individintegrerade under låg- och mellanstadiet. 
För närvarande har vi 27 individintegrerade elever 
på våra grundskolor. Den planerade F-9 skola som 
kommer att finnas nybyggd på Gässlösa 2024 
kommer att inrymma en särskoleenhet, liksom för 
den nya Erikslundskolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att utöva en tydligare 
styrning av matråden i syfte att utveckla dem och ge 
dem en ordentlig funktion. 

 Genomfört 
Arbetet pågår. Planerad start är höstterminen 2020 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en analys 
av kostnadsutveckling av den införda 
distributionscentralen. 

 Genomfört 
Rapport kommer att presenteras på nämnden i 
oktober. 

Förvaltningen får i uppdrag att bereda inrättandet av 
studiecoacher med syfte att genomföra en översyn 
och i dialog med presidiet ta fram ett alternativ som 
kan beslutas om i nämnden 

 Genomfört 
Nämnden beslöt uppdaterade riktlinjer på 
sammanträdet i juni 2020. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel närproducerade livsmedel, %. 30,8 25 27,8 23 



Grundskolenämnden, Tertial 2 2020 10(26) 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet.  

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel ekologiska livsmedel, %. 42,4 50 47,9 45 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel innebär en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020.  

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,1 5,5 6,4 6,8 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

56,3 50 58,1 55,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 6,8% och målvärdet är 5,5%. Sjukfrånvaron har ökat och bryter 
den tidigare trenden som varit stabilt positiv. Måluppfyllelsen är 76,36%. Corona-pandemin påverkar 
den senaste tidens sjuktal negativt med sjukskrivning även vid lindriga symtom samt två sjukdagar när 
man är symtomfri. 
Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man 
arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
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verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2020 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Projektet 
"positiv rörelse- hälsa i hållbart arbetsliv" som Kost- och lokalvårdsverksamheten deltog i är avslutat. 
Det finns dock en fortsättning "hälsa i hållbart arbetsliv" där kost- och lokalvårdsverksamheten inom 
Grundskoleförvaltningen deltar. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet för tertial 2 är 55,1 
årsarbetare. Måluppfyllelsen är 89%. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis 
behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en 
rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. I 
den rådande pandemi har frånvaron ökat, vilket har bidragit till att fler timanställda krävts. 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 

tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av 
skolenheters budgetramar 

Reguljära budgetuppföljningar 
 

Reguljära budgetuppföljningar har 
utförts under Jan-Augusti. Enheter 
med avvikelse arbetar med 
korrigerande åtgärder. 

Handlingsplan för ekonomi i 
balans 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Personalomsättning Risk för hög 
personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

Kontroll av den totala 
personalomsättningen för 
förvaltningen 
 

Personalomsättning 
Grundskoleförvaltningen (Rapport ur 
Heroma, mäts på en 12-
månadersperiod) 
Januari 2020 - 8,7 % 
Februari 2020 - 8,6 % 
Mars 2020 – 8,4 % 
April 2020 – 8,2 % 
Maj 2020 – 8,0% 
Juni 2020 – 8,2 % 
Juli 2020- 8,4 % 
Augusti 2020- 7,6% 
Årets första 8 månader 2020 har 
personalomsättningen stadigt 
minskat vilket betyder en ökad 
stabilitet i personalgrupperna och att 
rekryteringsläget bedöms som 
stabilare. I juni och juli syns en 
marginell ökning men augusti sker 
en nedgång i personalomsättningen. 
Trenden är fortsatt stabil och går i 
positiv riktning sedan maj månad 
2020. Under perioden tom augusti 
2020 har 57 grundskollärare avslutat 
sin anställning, samtidigt rekryterade 
förvaltningen 114 nya 
grundskollärare genom extern 
rekrytering. I gruppen förskollärare 
avslutade 20 anställda sin 
anställning samtidigt som 19 nya 
rekryterades vilket ger en minskning 
med 1 förskollärare under perioden. 
I gruppen fritidspedagoger avslutade 
20 anställda sin anställning samtidigt 
som 19 nya rekryterades. I 
grupperna kurator, kock, psykolog, 
ptp- psykolog och skolsköterska har 
förvaltningen rekryterat fler än vad 
som slutat. Bland gruppen övriga 
lärare var det fler som rekryterades 
än som avslutade sin anställning i 
förvaltningen. 
 
 
 
 

 

Kontroll av tjänster som är 
tillsatta med obehöriga anställda 
 

Som obehörig kan man inte få en 
tillsvidareanställning på en tjänst där 
behörighet krävs. 200820 har vi 
1459 anställda på titlar där 
behörighet krävs för att bli 
tillsvidareanställd. Av de 1459 är 405 
visstidsanställda dvs 27,7% är 
obehöriga. 
Det som sticker ut mest är det låga 
antalet behöriga lärare i fritidshem 
där 72 av 210 är tillsvidareanställda 
vilket innebär att 74,5% är 
obehöriga. 

 

Risk för brist på behöriga 
lärare 

Kontroll av antalet behöriga lärare 
 

Andelen behöriga lärare i 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola är 78,6 %. Andelen 
behöriga lärare i fritidshem är 
34,3 %. 

 



Grundskolenämnden, Tertial 2 2020 13(26) 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Integration Risk för en ökad segregation Kontroll av andel nyanlända per 
skolenhet 
 

Andelen nyanlända elever minskar. 
Under första halvåret 2020 i Borås 
Stad var det 7,4 % i snitt i de 
kommunala skolorna i Borås Stad. 
Andra halvåret 2019 var andelen 
7,9 % i snitt. 
Andelen nyanlända elever per 
skolenhet, %: Bergdalskolan – 10,1, 
Björkhöjdskolan – 16,7, 
Engelbrektskolan F-6 – 3,2, 
Engelbrektskolan 7-9 – 3,8, 
Aplaredskolan – 7,8, Dannikeskolan 
– 7,4, Dalsjöskolan 4-6 – 3,1, 
Dalsjöskolan 7-9 – 3,0, 
Gånghesterskolan – 5,1, 
Kerstinsgårdskolan – 1,1, 
Målsrydskolan – 10,6, 
Rångedalaskolan - 0, 
Tummarpskolan – 1,5, 
Äsperedskolan – 1,7, 
Asklandaskolan - 0, 
Borgstenaskolan – 5,5, 
Bredaredskolan – 3,9, Fristadskolan 
– 1,7, Gula skolan – 0,8, 
Sparsörskolan – 0,3, Daltorpskolan 
F-6 – 16,7, Daltorpskolan 7-9 – 11,0, 
Kristinebergskolan – 7,7, 
Svedjeskolan – 12,6, Bodaskolan F-
6 – 22,3, Bodaskolan 7-9 – 11,2, 
Fjärdingskolan – 16,6, 
Fjärdingskolan Sär – 19,1, 
Myråsskolan – 3,7, Byttorpskolan – 
22,9, Hestra Midgårdskolan – 4,0, 
Särlaskolan F-6 – 28,1, Särlaskolan 
7-9 – 24,2, Sandaredskolan – 1,2, 
Sandgärdskolan – 0,5, 
Sjömarkenskolan – 2,3, 
Sandhultskolan – 2,1, 
Erikslundskolan F-6 – 29,2, 
Erikslundskolan 7-9 – 16,2, 
Erikslundskolan Sär – 13,4, 
Sjöboskolan – 18,5, Ekarängskolan 
– 9,0, Trandaredskolan - 2,5, 
Kinnarummaskolan - 1,1, 
Svaneholmskolan - 20,6, 
Viskaforsskolan F-6 – 7,6, 
Viskaforsskolan 7-9 – 8,0. 
Analys: Det är stor skillnad i andelen 
nyanlända elever i Borås Stads 
skolor. Den främsta anledningen till 
det är bostadssegregationen. En 
annan anledning till att det kan vara 
svårt att få skolplats i annan del av 
staden är att det är mycket trångt i 
många av kommunens grundskolor. 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Samarbete Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

16 Samverkansmöten mellan GRF 
och IFO 
 

 Pågående 

Kommentar 
Möte genomfört 200428. Beslöts 
att fördjupa samarbete med bl a 
tätare möten mellan presidierna. 
Vidare har samarbeten startats 
om ett Närvaroteam, samarbete 
kring situationen på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Möte är 
inplanerat den 2 november 
2020. 

Samarbete mellan skolor 
(rektorer och EHT) och IFO 
(socialsekreterare) 
 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 
Gemensamma 
fortbildningsinsatser är 
genomförda. Ramar och fokus 
för arbete skall förtydligas. 
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Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Fritidshem Risk för att kompetensen i fritidshem 
brister vilket kan medföra brister i 
kvaliteten i verksamheten 

16 Utbildning för att öka 
behörigheten och kompetensen 
 

 Pågående 

Kommentar 
När det gäller kvalitetseffekter 
utifrån kompetensbristen arbetar 
förvaltningen främst tre åtgärder 
förutom ökad attraktivitet och 
ändamålsenligt rekrytering: 

1. Öka behörigheten 
genom att prioritera en 
arbetsintegrerad 
högskoleutbildning 
med prioritering för de 
fritidshem som har 
lägst eller saknar 
behörighet.10 
medarbetare, som 
idag arbetar som 
obehöriga i 
fritidshemmet kommer 
under hösten att starta 
en högskoleutbildning 
till Grundlärare med 
inriktning mot 
fritidshem. 

2. Under hösten 2020 
och våren 2021 
erbjuds 20 
medarbetare per 
omgång en 
introduktionsutbildning
.Introduktionsutbildnin
gen utgår från 
deltagarnas 
erfarenheter och 
behov samt från 
aktuell forskning och 
eventuella nya 
riktlinjer från 
exempelvis 
Skolverket. 
Utbildningen berör 
områden såsom 
värdegrund, 
bemötande, planering, 
genomförande, analys 
och uppföljning. 

3. Inför hösten 2020 
kommer också ett 
digitalt system att 
upphandlas som bl. a. 
stödjer 
resursplanering och 
schemaläggning. 
Detta för att på bästa 
sätt använda resurser 
där de bäst behövs på 
kort och på lång sikt. 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag 
inte räcker till för att möta behovet 
av antal kommande elever 

16 Lokalplan 
 

 Pågående 

Kommentar 
Arbete med lokalplan är 
påbörjad och avslutas i 
December.  
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Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Utökad dimension 
 

 Avslutad 

Kommentar 
Avstämning av 
Lokalbehovsresursplan är gjord 
mellan LFF och GRF. I denna 
plan beskrivs framtida utökade 
behov av lokaler för grundskolan  

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland elever 16 Utveckling av elevhälsoarbetet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolsköterskorna arbetar efter 
ett lagstadgat BAS program. I 
detta Bas-program ingår 
hälsosamtal i förskoleklass, åk 
2, åk 4 samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna frågeställningar 
och dokumenteras i ProReNata. 
Vid hälsosamtalen i årskurs 4 
och årskurs 7 framkom följande 
resultat utifrån psykiskt dåligt 
mående:I årskurs 4 genomförde 
1118 elever hälsosamtal. Vi 
frågan Hur mår du? svarade 19 
elever av dessa att de mår dåligt 
eller mycket dåligt och 76 elever 
att de mår varken bra eller 
dåligt. Vid frågan Tänker du på 
hur du har det? svarade 28 
elever att de ofta tänker på att 
de mår dåligt och 78 elever att 
de ibland tänker på att de mår 
dåligt. I årskurs 7 genomförde 
1142 elever hälsosamtal. Vid 
frågan Hur mår du? svarade 19 
elever av dessa att de mår dåligt 
eller mycket dåligt och 86 elever 
att de mår varken bra eller 
dåligt. Vid frågan Tänker du på 
hur du har det? svarade 34 
elever att de ofta tänker på att 
de mår dåligt och 61 elever att 
de ibland tänker på att de mår 
dåligt. Ovan angivna siffror är 
från föregående läsår och 
kommer att ersättas av läsåret 
19/20 då alla samtal är 
genomförda. 

Integration Risk för en ökad segregation 16 Fritt och aktivt skolval 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolvalet inför läsåret 20/21 är 
genomfört. Det har varit tre 
placeringsomgångar. Den första 
i februari då beslut gick ut till alla 
som omfattades av skolvalet i 
förskoleklass, årskurs 4 och 
årskurs 7. Och sedan i mars 
respektive april för de som 
lämnade in önskemål om 
skolbyte efter första beslutet. 
Utvärdering är genomförd och 
redovisas för 
Grundskolenämnden i 
september 2020. 
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Verksamhet / Process Riskbild Riskbedömning 2020 Direkt åtgärd 

Bilden av skolan/attraktivitet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Bilden av skolan är ett av 
Grundskoleförvaltningens 
fokusområden och alla enheter 
har uppdrag att systematiskt 
arbeta med frågan. Respektive 
enhets arbete beskrivs i 
verksamhetsplanen. Bilden av 
skolan tas upp i gemensamma 
möten med alla chefer i 
förvaltningen, samt följs upp i 
det ordinarie systemet för 
styrning och uppföljning, som 
bland annat består av 
uppföljningsmöten mellan 
verksamhetschef och 
enhetschef/rektor. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 

Antal anmälda bisysslor under perioden är 6 st. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 94 754 138 426 96 223 98 197 1 974 2 000 

Avgifter och övriga intäkter 110 803 169 513 113 009 114 963 1 954 1 000 

Summa intäkter 205 557 307 939 209 232 213 160 3 928 3 000 

Personal -781 002 -1 250 825 -832 854 -828 261 4 593 2 500 

Lokaler -99 947 -162 635 -108 423 -110 234 -1 811 -4 000 

Material och tjänster -272 891 -397 930 -259 831 -266 711 -6 880 -16 608 

Kapitalkostnader -583 -801 -534 -786 -252 0 

Summa kostnader -1 154 423 -1 812 191 -1 201 642 -1 205 992 -4 350 -18 108 

Buffert (endast i budget) 0 -15 108 -10 072 0 10 072 15 108 

Nettokostnad -948 866 -1 519 360 -1 002 482 -992 832 9 650 0 

Kommunbidrag 959 390 1 519 360 1 002 482 1 002 482   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

10 524 0 0 9 650  0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 10 524   9 650  0 

Ackumulerat resultat  24 559 24 559 34 209  24 559 
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Resultatanalys 

Analys 

Under 2020 följs ett antal områden extra fokuserat; personalkostnad, livsmedel samt skolskjuts. Dessa 
områden är nyckelfaktorer för att uppnå ekonomi i balans. Corona har dock dämpat 
kostnadsutvecklingen. 

Övriga stora kostnadsposter förväntas följa budget och inte generera några större oplanerade 
avvikelser. Dessa områden är Köpta platser från fristående skolor samt Lokalkostnad. 

Personalkostnad 

Inom personalkostnad finns vid ingången av 2020 en anpassning på flertalet skolor. Denna anpassning 
har effektuerats och det finns nu ett överskott kopplat till sjukskrivningar utifrån de riktlinjer som togs 
fram i arbetet med Corona. 

Den topp som finns i februari är inte kopplad till skolornas aktuella bemanning utan kommer av 
semesterdagar som inte har plockats ut under 2019 där ersättning istället betalas ut till medarbetare. 
Denna extra utbetalning motsvarade ca 1,5 mkr. 

Inför sommarlovet avslutas vissa tillfälligt anställda som går på vikariat och nya behöriga lärare anställs 
från mitten av Augusti. Därav uppkommer ett överskott under sommaren. 

  

 

  

Livsmedel  

Inom livsmedel finns en avvikelse på -2,1 mkr mellan januari och augusti. Denna avvikelse är hänförbar 
till den kostnadsökning som uppstod vid införandet av distributionscentralen. För 2020 var den 
prognosticerad kostnadsökning utifrån det nya livsmedelsavtalet ca 7 mkr. Denna kostnadsökning 
påverkas positivt av Corona. Färre portioner lagas från mars samt att det finns ett begränsat utbud i 
matsal. Detta resulterar i lägre livsmedelsinköp. 
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Skolskjuts  

Inom skolskjuts ligger kostnadsnivån på samma nivå som 2019. Detta trots att det inte finns någon 
evakuering till Kronäng 1. Detta ger att kostnaden kommer överstiga budget under ht 2020 när 
evakuering av Myråsskolan påbörjas. 

  

 

Köpta platser 

Köpta platser består dels av ersättning till fristående skolor men även specialplaceringar. För 2020 är 
budget satt till 181 mkr. Utfallet t.o.m. april visar på en avvikelse på +2,6 mkr. Detta överskott kommer 
till största del av mindre köpta specialplatser jämfört med planerat. 

Lokalkostnad 

Lokalkostnad avviker nu från budgeterad nivå. Denna avvikelse uppstår när beslut tas att hyra in mer 



Grundskolenämnden, Tertial 2 2020 20(26) 

kapacitet samt att göra lokalanpassningar. Budget för 2020 är satt till 163 mkr utifrån 
Lokalförsörjningsförvaltningens prognosticerade hyresdebitering. Avvikelsen t.o.m. augusti är -2,0 mkr. 

Prognos 2020 

För 2020 beräknas fortsatt en ekonomi i balans. Anpassningar har gjorts på skolor utifrån de 
anpassningsbehov som löpande identifieras vid de reguljära månadsuppföljningar som sker mellan 
Rektor/enhetschef, ekonom, HR-specialist och verksamhetsutvecklare. 

Den avvikelse som finns t.o.m Augusti på 10 mkr kommer förbrukas under hösten av en högre 
kostnadsnivå för bl a skolskjuts, lokaler, material samt personal. 

Avvikelsen inom kostnader kommer att motsvaras av den avsatta buffert-nivån. Planerat vara att 
utnyttja buffert dels för volymavvikelser men även få de områden där anpassning inte får helårseffekt. 

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019-12-

31 
Utfall 2020-08 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 518 4 795 3 197 2 609 -588 0 

Kostnad -15 527 -30 803 -20 150 -19 691 459 500 

Nettokostnad -15 009 -26 008 -16 953 -17 082 -129 500 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 582 -2 408 -1 608 -1 286 322 0 

Nettokostnad -1 582 -2 408 -1 608 -1 286 322 0 

Förskoleklass       

Intäkt 4 400 9 159 6 100 5 844 -256 0 

Kostnad -47 780 -76 692 -50 433 -41 843 8 590 4 000 

Nettokostnad -43 380 -67 533 -44 333 -35 999 8 334 4 000 

Särskola       

Intäkt 2 136 2 734 1 830 2 138 308 0 

Kostnad -31 729 -47 773 -31 733 -37 079 -5 346 -7 000 

Nettokostnad -29 593 -45 039 -29 903 -34 941 -5 038 -7 000 

Grundskola       

Intäkt 97 069 142 912 99 206 104 274 5 068 2 000 

Kostnad -836 773 -1 188 281 -792 347 -798 950 -6 603 -11 108 

Nettokostnad -739 704 -1 045 369 -693 141 -694 676 -1 535 -9 108 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Fritidshem       

Intäkt 28 812 41 874 27 916 25 413 -2 503 0 

Kostnad -115 366 -159 079 -106 000 -103 548 2 452 2 000 

Nettokostnad -86 554 -117 205 -78 084 -78 135 -51 2 000 

Korttidstillsyn LSS       

Intäkt 1 129 1 106 737 1 057 320 0 

Kostnad -1 353 -1 106 -706 -753 -47 0 

Nettokostnad -224 0 31 304 273 0 

Skolskjutsar       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -34 712 -55 000 -33 123 -33 074 49 -2 500 

Nettokostnad -34 712 -55 000 -33 123 -33 074 49 -2 500 

Kost och lokalvård       

Intäkt 71 493 105 368 70 245 71 825 1 580 1 000 

Kostnad -69 601 -251 049 -165 541 -169 768 -4 227 -4 000 

Nettokostnad 1 892 -145 681 -95 296 -97 943 -2 647 -3 000 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -15 108 -10 072 0 10 072 15 108 

Nettokostnad 0 -15 108 -10 072 0 10 072 15 108 

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

       

Intäkt       

Kostnad       

Nettokostnad       

Totalt       

Intäkt 205 557 307 948 209 231 213 160 3 929 3 000 

Kostnad -1 154 423 -1 827 299 -1 211 713 -1 205 992 5 721 -3 000 

Nettokostnad -948 866 -1 519 351 -1 002 482 -992 832 9 650 0 
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Central administration 

Vakanser har uppkommit under året samt att sjukfrånvaro (korttids) inte kan täckas med vikarier. 

Politisk verksamhet 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Förskoleklass 

Lägre nettokostnad har utnyttjats i förskoleklass. Analysen av personaltäthetsmått visar på att rektor 
bibehåller lärare i grundskola vid anpassning inom skolans ekonomiska ram. 

Särskola 

Fler elever mottagna i särskola jämfört med budgeterat genererar ett underskott. Elevökningen finns 
budgeterad som grundskolekostnad då de tidigare har finansierats som omvänt integrerade 
grundskoleelever med ett tilläggsbelopp inom grundskola. Men allt eftersom dessa elever mottas i 
särskola ändras redovisad kostnad till en kostnad inom verksamhetsområde särskola. 

Grundskola 

Ökad nettokostnad kommer dels av ökade lokalkostnader men även materialkostnad. 

Fritidshem 

Lägre nettokostnad har utnyttjats i fritidshem. Analysen av personaltäthetsmått visar på att rektor 
bibehåller lärare i grundskola vid anpassning inom skolans ekonomiska ram. 

Korttidstillsyn LSS, KTS 

Dialog om verksamhetsvolym och innehåll pågår med sociala omsorgsförvaltningen utifrån 
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad. 

Skolskjuts 

Prognos för helåret är ett underskott utifrån evakuering av Myråsskolan till Kronängskolan under 
hösten 2020. 

Kost och lokalvård 

Avvikelse finns både inom personalkostnad men även material. 

Personalkostnad kommer till främsta del av det succesivt införandet av "varje-dag-städ". Under 2019 
fanns ett visst vakansutrymme inom lokalvårdare där anställningar har gjorts. Och fortsatta 
anställningar kommer att göras under 2020 för ett fullt införande av "varje-dag-städ" 

Det finns även en avvikelse inom Material (livsmedel). Efter införandet av distributionscentralen har 
livsmedelskostnaden ökat. Denna ökning är ej budgeterad och kommer att generera en avvikelse under 
2020. 

Viss del av den ökade kostnaden förlivsmedel regleras mot beställande förvaltningar genom att ett 
högre kostnad faktureras för den mat som har producerats. 

Buffert  

Nämndens buffert består av ursprungliga 15 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i 
huvudsak för volymavvikelser, dyra specialplaceringar, försenad effekt eller ej helårseffekt av de 
anpassningar i bemanning som görs på skolorna. Bufferten kan även komma täcka andra oförutsedda 
kostnader för 2020. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
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med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis, särskilt under mars-maj, har det varit stort tryck på 
information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
under andra halvan av mars och första halvan av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, 
vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Extra timanställda lokalvårdare som stod stand-by att gå in på 
äldreboenden vid sjukluckor 

257 

Inköp av rengöringsmaterial, torkhanddukar, handsprit. Icke 
upphandlad leverantör fick användas när brist uppstod. 
Kostnaden består av prisskillnad samt överkonsumtion 

632 

Summa 889 

6 Verksamheten 2020 

Kommunfullmäktige fastslog i budget 2020 att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

 
För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen hos 
studiehandledarna i modersmål, och för ett fortsatt förbättrat resultat bör Centrum för flerspråkigt 
lärande ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

 
Grundskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga 
godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, 
får provanställning. 
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Grundskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
 
Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
Ambitionen för att utveckla Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande område ska fullföljas i 
samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 
Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver får inga extra 
kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare. 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för 
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen 
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från 
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar 
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att 
kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete 
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik. 
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I juni 2018 antog Grundskolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och 
denna plan följs upp fortsatt under 2020. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Skola 

8.1.1 Grundskola 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i grundskola 

12 062 12 076 12 374 12 304 

varav elever i fristående 
skola i Borås, åk 1-9 

1 637 1 646 1 643 1 699 

Antal elever per lärare, 
totalt i kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3  11,5 11 

Antal elever per 
pedagogisk personal 

8,8  9,1 8,9 

8.1.2 Förskoleklass 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 407 1 401 1 436 1 403 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

78 78 74 79 

Antal elever per lärare 
(heltidstjänst) 

16,4  16,2 16,3 

8.1.3 Obligatorisk särskola 

8.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i särskola 

100 107 106 116 

Kommentar Aug 2020 26 st elever av dessa 116 läser just nu individ integrerat på andra skolenheter 
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8.1.4 Fritidshem 

8.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i fritidshem 

4 729 4 866 4 900 4 425 

varav barn i fristående 
verksamhet 

287 289 309 281 

Antal inskrivna elever 
per årsarbetare 

20   20,6 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Björkhöjdskolanomb, inventarier F-9 2 parallell F-6 
skola och 4 parallell 7-9 skola 

8 000 650 7 350 4 000 

Trandaredkök omb. 500 0 500 500 

Sjömarkenomb/tillb,inventarierF-6 21 klassrum 
+ specialsalar 

6 000 3 900 2 100 6 000 

DaltorpskolanF-6flytt till Kronäng 2 modul 0  0  

Daltorp7-9 No-salar 0 309 -309 309 

Sandhult kök 0 41 -41 41 

Summa 14 500 4 900 9 600 10 850 

Analys 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
2020. 

Daltorp F-6 samt Daltorp 7-9: F-6 verksamheten har flyttat ur sina lokaler för att bereda plats för mer 
kapacitet 7-9 

Sandhult kök: Ett vattenbad har köpts in som kommer att bokföras om till driftinventarie och är 
löpande underhåll. 



Grundskolenämnden, Tertial 2 2020 26(26) 

9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Björkhöjdskolanomb, 
inventarier F-9 2 parallell 
F-6 skola och 4 parallell 
7-9 skola 

8 000 8 000 650 4 000 8 000 2 

       

       

       

       

       

Summa 8 000 8 000 650 4 000 8 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
2020. 
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Godkänna upprättad miljörapport tertial 2 2020 samt översända densamma till 

Miljö- och konsumentnämnden,        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog under våren 2018 Borås Stads Miljömål 2018-2021. 

Jämfört med föregående miljömål (2013-2017) medför inte de nya miljömålen 

stora förändringar i miljöarbetet för förvaltningen. Verksamheterna har över en 

längre tid, redan från 2013, arbetat med stadens miljömål och har kommit 

ganska långt i sitt miljöarbete. Skolorna har arbetat med Grön Flagg sedan 90-

talet. Stadens ambition är att Borås ska bli en ledande miljökommun. 

Miljömålen och etappmålen som nämnden har ansvar för är:  

Hållbara perspektiv 

Pågående arbete 

 Arbete enligt ett miljöledningssystem 

 Grön Flagg på skolor 

 KRAV-certifiering av storkök 

 Minst 50 % inköp av ekologiska 

 Minst 25 procent inköp av närproducerade och rättvisemärkta livsmedel 

 Minskat matsvinn, vägningar av produktionssvin och tallrikssvin 

 Klimatsmarta menyer  

 Inga livsmedel med palmolja i skolkök 

 Miljöutbildning för alla anställda och politiker 

 Minskad användning av kemikalier i Kost/Lokalvård (miljövänliga 

städmetoder) 

 Rätt källsortering med fokus på förebyggande av uppkomsten av avfall 

och ökad återanvändning och återvinning 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Pågående arbete 

 Ökat andel hållbara/fossilbränslefria resor    

Uppföljning tertial 2 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av 

hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder 

och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för 

målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning, 

ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.  

Till tertial 2 följs upp dessa indikatorer: 

 Har förvaltningen ett certifierat miljöledningssystem? 

 Andel grundskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor t.ex. Grön 

Flagg? 

Nämndens bedömning 

Nämnden bedömer att arbetet med miljömålen pågår till största del enligt plan 

och många mål förväntas att bli uppfyllda 2021 såsom: miljödiplomering av 

förvaltningen, kravcertifiering av storkök, inköp av ekologiska livsmedel, ingen 

palmolja i serverade måltider, minskat matsvinn, klimatanpassade menyer, 

miljövänliga städmetoder, källsortering och hållbara resor. Förvaltningen är 

miljöcertifierad sedan 2018. Nämnden bedömer att målen såsom Grön Flagg 

och miljöutbildningar för personal uppfylls först 2022.     

Grön Flagg och miljöutbildning för personal 

Under våren 2020 har både de planerade utbildningarna och grön flagg-

aktiviteter pausats på många skolor pga. pandemin. Under 2020 har 60 procent 

av skolor antingen Grön Flagg eller förbereder planering men några skolor 

aviserar behov av att senarelägga uppstarten eller pausa aktivt arbete med Grön 

Flagg under hösten 2020- våren 2021. Detta gör att prognosen för 2021 ligger 

på 55 procent av skolor som arbetar aktivt med Grön Flagg. Målet är att öka 

antalet skolor som arbetar med Grön Flagg under 2021/2022 genom t.ex. 

utbildningsinsatser med Navet som erbjuds utan kostnad. Utbildningar med 

Navet ökar kunskap kring Grön Flagg samt väcker intresse och engagemang 

bland elever och pedagoger. Bland orsaker som förklarar skolornas beslut om 

att pausa Grön Flagg eller senarelägga uppstarten är bland annat: ombyggnation 

av skolan, arbete med prioriterade utvecklingsområden utifrån 

Skolinspektionens granskningar och förelägganden, skolornas arbete inom 

ramen för projektet med Skolverket för Bästa skola, rektorsbyte (nya rektorer 

behöver tid för att sättas in i skolornas förutsättningar och processer), 

pedagoger som driver Grön Flagg slutar på skolan och nyanställda pedagoger 

behöver sättas in i vad Grön Flagg innebär och hur mycket tid tar Grön Flagg i 

anspråk. I vissa fall behöver skolor arbeta mer med att väcka intresse och 

engagemang bland elever vilket är en grundläggande förutsättning att starta upp 

och bedriva Grön Flagg.  
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Förvaltningen har stora personalgrupper som behöver utbildas. Plan finns på 

att utbilda alla pedagoger inom ett skolområde per år. Skolor inom området 3 

genomförde utbildningen 2019, området 2 genomför utbildningar 2020/2021, 

området 4 under 2021/2022 samt området 1 under 2022. Planen innebär att 

2022 kommer alla pedagoger på våra grundskolor bli klara med 

miljöutbildningen. Miljöförvaltningen genomför miljöutbildningar för skolor. 

Under 2019 har miljöutbildningar fortsatt enligt plan men våren 2020 fick 

Miljöförvaltningen och skolor avbryta alla inbokade miljöutbildningar pga. 

pandemin. Möjligheten finns för skolor att under hösten 2020 boka 

miljöutbildningar i mindre grupper. I dagsläget är digitala miljöutbildningar inte 

aktuella i Miljöförvaltningens regi.  

Personal inom central administration samt Kost och Lokalvård har genomgått 

miljöutbildningen. Miljöutbildning för förtroendevalda fortsätter 2020/2021. 

Nyanställda utbildas inom ett år.              

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport tertial 2, 2020 för Grundskolenämnden. 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden: miljo@boras.se. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2020 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. 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 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Grundskoleförvaltningen arbetar enligt ett miljöledningssystem. Förvaltningen är certifierad 
sedan 2018, omdiplomering sker hösten 2020. 
Skolor arbetar med Grön Flagg som är en metod för att arbeta med hållbarhet som är anpassad till den 
pedagogiska verksamheten. 
Alla storkök har KRAV-diplomerats enligt nivå 1, vilket innebär minst 25% ekologiska livsmedel. Under 
2019 har storkök påbörjat nivå 2 som innebär minst 50% ekologiska livsmedel och höga krav på 
källsortering. KRAV är en miljömärkning för mat och dryck uppbyggd på ekologisk grund, med höga krav 
på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Ej aktuellt  Ej aktuellt  Ej aktuellt 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

77,5 50 59,5 

Kommentar Det är cirka 60 procent av skolor som antingen har Grön Flagg eller planerar för Grön Flagg 
2020. Det är 25 av 42 skolor som arbetar med Grön Flagg. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisningen samt översända densamma till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har genomfört uppföljning av arbetet med 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.                           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, 

nämndens rapport, Grundskolenämnden                 

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2020, nämndens rapport 

Grundskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Svar på motion av Lotta Preijde (L): 
Försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor 
Dnr: 2016-00353 619 

Grundskolenämnden upp inrätta en 
försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor. 

 Genomfört Grundskoleförvaltningen har förberett för införande av 
försöksverksamhet med lärarassistenter på 10 skolenheter med 
start hösten 2020.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Chef och medarbetare för en dialog om möjligheten att vara kvar 
efter 65 vid medarbetarsamtalet. Förvaltningsövergripande rutin 
- möjlighet till lönetillägg från det år medarbetaren fyller 66 år. 
Fortlöpande Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
äldre att vilja vara kvar efter 65. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Den övervägande delen av förvaltningens medarbetare arbetar 
heltid. Vid deltidsarbete förs en kontinuerlig dialog mellan chef 
och medarbetare om möjligheten till heltid. 
Stadsledningskansliet leder arbetsgrupp utifrån att motivera 
deltidsanställda att arbeta heltid. Grundskoleförvaltningen har 
deltagare i arbetsgruppen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar med och följer upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Möjlighet för organisation och individ att delta 
i projektet "Positiv Rörelse"- Ett kompetensutvecklingsprojekt för 
att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa (projekt 
medfinansierat av ESF). Möjlighet finns även att delta i Borås 
Stads projekt "Organisationshälsa" vars syfte är att minska 
sjukskrivning och antal rehabiliteringsärenden. Två skolor och 
tre enheter inom kost och lokalvård är igång med 
organisationshälsa. Arbetsgrupp tillsatt på Kost och Lokalvård 
för att analysera orsaker till sjukfrånvaro Ett fortlöpande 
systematisk arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM pågår 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar med digitalisering av data rörande elever, 
ekonomi, personal och verksamhetsplan. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp att genom digitalisering frigöra värdeskapande 
tid. Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppe 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Kost och Lokalvård har ett projekt som kallas 
integrationsmodellen (genom Arbetslivsförvaltningen). Personer 
som blir antagna till projektet läser SFI två dagar i veckan och 
har språkpraktik på område Kost och Lokalvård tre dagar i 
veckan under 3 månader. Därefter går de en SRY-utbildning i 
lokalvård eller utbildning till måltidsbiträde. Målet är att de ska 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

kunna söka tillsvidaretjänster i Borås Stad när språket är 
starkare och utbildning är genomförd. Stadsledningskansliet 
leder arbetsgrupp för att öka anställningsbarheten för de 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. 
Grundskoleförvaltningen har deltagare i arbetsgruppen 
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Utvärdering av skolvalet 2020 samt urvalsprinciper för 

skolplaceringar 

Grundskolenämndens beslut 

1. Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse gällande 
urvalsprinciper och fastställer urvalsprinciperna för skolplaceringar samt 
översänder skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 

2. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
en utredning i april 2021 där förslag till förändringar i urvalsprinciperna 
som ökar nöjdheten bland vårdnadshavare samt möjliggör minskad 
segregation redovisas.        

Sammanfattning  

1. Vårens skolval och de löpande skolplaceringarna har gjorts utifrån de 

urvalsprinciper som Grundskolenämnden fastställde i november 2019. 

Utredaren bedömer att arbetet fungerat utmärkt utifrån de fastställda 

urvalsprinciperna föreslår därför att Grundskolenämnden behåller de idag 

gällande urvalsprinciperna även för läsåret 20/21 och för skolvalet inför läsåret 

21/22 men att ett förtydligande gällande elevers möjlighet att byta skola med 

varandra läggs till på slutet. (Blå text) 

 

2. Då det är tydligt att ett antal vårdnadshavare är missnöjda med skolvalet är 

frågan om det går att göra justeringar i urvalsprinciperna och i metoderna för 

genomförandet av skolvalet så att detta missnöje minskar. Förvaltningen ges 

därför i uppdrag att utreda vilka förändringar och konsekvenserna av dessa som 

skulle kunna gå att genomföra inför skolvalet för läsåret 22/23, och därmed 

även löpande skolplaceringar inför läsåret 21/22. I utredningen skall också 

framgå vilka åtgärder, om sådana kan identifieras, som kan minska 

segregationen. Utredningen presenteras i april 2021.               

Ärendet i sin helhet 

1) Årets skolval har genomförts enligt de urvalsprinciper som fastställdes av 

Grundskolenämnden i november 2019. Dessa urvalsprinciper bygger på relativ 

närhetsprincip som är det sätt som skollagen föreskriver men också på 

syskonförtur för de yngre åren och de tre närmaste skolorna. Syskonförtur 

saknar i dagsläget stöd i lagstiftningen. 
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I samband med årets skolval har ett utvecklingsarbete skett där gång- och 

cykelvägar till alla skolor och från alla folkbokföringsadresser digitaliserats. Alla 

avstånd har nu för första gången kunnat ruttas med en decimeters noggrannhet 

vilket helt undanröjt risken för felaktiga beslut som berott på manuella 

felmätningar vilket tyvärr hände i de två föregående skolvalen. 

 

Detta har också gjort att förvaltningen på ett enkelt sätt har kunnat presentera 

underlag för de vårdnadshavare som efter skolvalsbesluten haft undringar till 

varför de inte fått plats på önskad skola. Det har också gett förvaltningen ett 

mycket bra underlag för att bemöta de överklaganden till Förvaltningsrätten 

som inkommit. I år uppgår dessa till ca 15 st varav 5 i skrivande stund är 

avgjorda och där överklagan i samtliga fall avskrivits. 

 

När det gäller syskonförtur påverkade detta 18 elever som önskat plats på den 

skola de annars skulle fått. Ingen av dessa har dock överklagat till 

Förvaltningsrätten. För de som i sin överklagat ifrågasatt placeringen med 

hänvisning till syskonförturen så har förvaltningen i varje enskilt fall kunnat 

påvisa att syskonförturen inte haft betydelse för utgången av ärendet. 

 

När det gäller utfallet av skolvalet kan man konstatera att andelen som fått sitt 

val tillgodosett minskat något jämfört med föregående år i förskoleklass och 

årskurs 7. Däremot ses en kraftig förbättring i årskurs 4 vilket beror på att 

eleverna på Svedjeskolan nu fått gå kvar på sin skola. 

Skolval 20/21 Skolval 19/20

Alla elever Alla elever Diff

Fklass Antal Andel (%) Fklass Antal Andel (%)

1:a val 1235 85,6 1:a val 1251 87,2 -1,6

2:a val 44 3,0 2:a val 65 4,5 -1,5

3:e val 15 1,0 3:e val 23 1,6 -0,6

Reserverad skola Valt 92 6,4 Reserverad skola Valt 49 3,4 3,0

Reserverad Ej valt 57 4,0 Reserverad Ej valt 47 3,3 0,7

Summa 1443 100,0 Summa 1435 100,0

Elever som gjort ett val Elever som gjort ett val

Fklass Antal Andel (%) Fklass Antal Andel (%)

1:a val 1235 89,1 1:a val 1251 90,1 -1,0

2:a val 44 3,2 2:a val 65 4,7 -1,5

3:e val 15 1,1 3:e val 23 1,7 -0,6

Reserverad skola Valt 92 6,6 Reserverad skola Valt 49 3,5 3,1

Summa 1386 100,0 Summa 1388 100,0  
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Skolval 20/21 Skolval 19/20

Alla elever Alla elever

Åk 4 Antal Andel (%) Åk 4 Antal Andel (%)

1:a val 71 94,7 1:a val 73 84,9 9,8

2:a val 0 0,0 2:a val 5 5,8 -5,8

3:e val 0 0,0 3:e val 1 1,2 -1,2

Reserverad ej valt 4 5,3 Reserverad skola Valt 5 5,8 -0,5

Reserverad Ej valt 0 0,0 Reserverad Ej valt 2 2,3 -2,3

Summa 75 100,0 Summa 86 100,0

Elever som gjort ett val Elever som gjort ett val

Åk 4 Antal Andel (%) Åk 4 Antal Andel (%)

1:a val 71 100,0 1:a val 73 86,9 13,1

2:a val 0 0,0 2:a val 5 6,0 -6,0

3:e val 0 0,0 3:e val 1 1,2 -1,2

Reserverad skola Valt 0 0,0 Reserverad skola Valt 5 6,0 -6,0

Summa 71 100,0 Summa 84 100,0

Skolval 20/21 Skolval 19/20

Alla elever Alla elever

Åk 7 Antal Andel (%) Åk 7 Antal Andel (%)

1:a val 973 87,0 1:a val 974 89,2 -2,2

2:a val 39 3,5 2:a val 48 4,4 -0,9

3:e val 6 0,5 3:e val 3 0,3 0,3

Reserverad skola Valt 53 4,7 Reserverad skola Valt 16 1,5 3,3

Reserverad Ej valt 47 4,2 Reserverad Ej valt 51 4,7 -0,5

Summa 1118 100,0 Summa 1092 100,0

Elever som gjort ett val Elever som gjort ett val

Åk 7 Antal Andel (%) Åk 7 Antal Andel (%)

1:a val 973 90,8 1:a val 974 93,6 -2,7

2:a val 39 3,6 2:a val 48 4,6 -1,0

3:e val 6 0,6 3:e val 3 0,3 0,3

Reserverad skola Valt 53 4,9 Reserverad skola Valt 16 1,5 3,4

Summa 1071 100,0 Summa 1041 100,0

Att en elev inte får önskad plats kan i en del fall bero på att eleven söker sig till 
en skola som inte alls ligger i närområdet och att denna fylls av elever som bor 
närmare men för de allra flesta som inte fått önskad skola beror detta på att 
närmaste skola inte rymmer alla elever. Två områden har haft särskilt stora 
bekymmer med platsbrist. 
 
Det ena är Boda/Fjärding vars elever inte på långa vägar ryms och därför måste 
anvisas upp mot Björkhöjdskolan. Det andra är Ekaräng/Trandared där elever 
från Hulta måste placeras på Trandaredskolan som redan från början inte 
rymmer alla sina närmaste elever vilket medför att Trandaredselever måste 
hänvisas till Svedjeskolan och Kristinebergsskolan vilket i sin tur knuffar elever 
vidare mot Daltorpskolan Kronäng 2. 
 
Det är alltså inte på något sätt det obligatoriska skolvalet i sig som gör att 
eleverna inte får plats vid önskad skola utan det är bristen på skolplatser i vissa 
områden som orsakar detta. 
 
Förvaltningen kan ännu inte uttala sig om huruvida segregationen åter igen har 
minskat i samband med skolvalet. Ett mått på detta fås genom att jämföra 
skolornas sociala index som förvaltningen får från SCB och dessa kommer först 
i mitten av september. Förra året kunde en tydlig minskning av skillnaderna 
mellan skolorna ses. En kvalificerad gissning är dock att Engelbrektskolan och 
möjligen Trandaredskolan skulle kunna ha fått en något större andel elever med 
invandrarbakgrund. En redovisning av dessa siffror får läggas i en senare 
utredning. 
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Det spreds i media en felaktig uppfattning om att elever som kunde byta skola 
med varandra utan att det i övrigt påverkade andra elevers rätt till en placering 
nära hemmet inte tilläts göra detta. Detta stämmer inte och utredaren föreslår 
därför att detta förtydligas i kommande urvalsprinciper. 
 
Utredaren bedömer tillsammans med Chef för Kvalitet och Utveckling och de 
medarbetare som på olika sätt deltagit i årets skolval att arbetet fungerat 
utmärkt utifrån de fastställda urvalsprinciperna föreslår därför att 
Grundskolenämnden behåller de idag gällande urvalsprinciperna även för 
läsåret 20/21 och för skolvalet inför läsåret 21/22 men att ett förtydligande 
gällande elevers möjlighet att byta skola med varandra läggs till på slutet. (Blå 
text) 
 
Utredaren vill dessutom framhålla att det inte är möjligt att genomföra nästa 
skolval om förvaltningen så här sent inpå skulle göra några väsentliga 
förändringar av urvalsprinciperna då detta skulle kräva omfattande omarbetning 
av rutiner och informationsmaterial. 
 
2) Då ändå ett relativt stort antal vårdnadshavare på olika sätt uttryckt sitt 
missnöje med placeringsbesluten menar utredaren att förvaltningen bör utreda 
om det inför skolvalet 22/23 kan göras förändringar i urvalsprinciperna och 
metodiken i övrigt för att minska missnöjet. 
 
Frågan är komplex och behöver ta utgångspunkt i de begränsade möjligheter 
som nuvarande lagstiftning ger. Samtidigt har det på riksnivå lagts fram ett 
betänkande ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning” (SOU: 2020) som nu ska ut på remiss. I denna föreslås 
radikala förändringar i skollagen som skulle ge förvaltningen stora möjligheter 
att utforma urvalsprinciperna på ett sätt som eventuellt skulle kunna minska 
både missnöjet och segregationen. 
 
En grundläggande svårighet som behöver belysas är vilka konsekvenser sådana 
förändringar skulle få. Det ligger ju i sakens natur att om vi ger de som idag är 
missnöjda eller elever från segregerade områden förtur på olika sätt så är det ju 
återigen andra elever som då inte får dessa platser och som då istället kommer 
att bli missnöjda.  
 
Det finns också ekonomiska aspekter som behöver belysas i en sådan 
utredning. Vad händer t.ex. med skolskjutsbehovet om man frångår 
närhetsprincipen i större utsträckning?  
 
Förvaltningen föreslår därför Grundskolenämnden att uppdra åt förvaltningen 
att i april 2021 återkomma med en utredning som visar på vilka möjligheter och 
svårigheter som finns i en förändring av urvalsprinciperna och 
skolvalsmetodiken i övrigt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Grundskolenämnden beslut 2020-08-24 Översyn av Urvalsprinciper för 
skolplaceringar.     
 
Samverkan 
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Urvalsprinciper för skolplaceringar i Borås 
Stads skolor 

 

 
 

Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre 
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet 
sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola. 
 
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade 
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”. 
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL) 
 
För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas 
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero”. 
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL) 

 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.  
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs 
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
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biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett 
vårdnadshavare.  
 
Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
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Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 

 går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 

 går i åk 6 på en fristående skola 

 går i åk 6 i en annan kommun 
 

Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter 
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts 
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun. 
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet. 
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats 
enligt relativ närhet. 
 
 

Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering. 
 

Löpande skolplaceringar 
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta 
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om 
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin 
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och 
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad 
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på 
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola. 
 

Möjlighet att byta skola med annan elev 
När alla elever placerats utifrån urvalskriterierna händer det att det finns elever 
som placerats på två olika skolor och att de önskar varandras skolor. De får då 
byta plats med varandra eftersom detta ändå inte påverkar någon annan elevs 
rätt till plats på önskad skola. Den lediga platsen uppstår ju endast om det finns 
elev att byta med. Om flera elever önskar byta används relativ närhet återigen 
för att avgöra vilka elever som får byta med varandra. Sådant byte prövas också 
i flera led så att t.ex. A till B, B till C och C till A osv. 
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Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2020-09-29. 
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2021. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

1 Inledning 

Grundskolenämnden har efterfrågat en utredning rörande den kostnadsutveckling som finns 

inom skolskjuts.  

  

2 Definition 

Skolskjuts sker från hemmet till skola och kan ske genom 4 olika transportsätt; 

 Busskort med ordinär linjetrafik 

 Upphandlad skolskjuts med större och mindre bussar som slingor i området för att 

hämta och lämna vid skolor. Dessa områden är Fristad/Sjöbo, Dalsjöfors, Viskafors, 

Sandared/Sjömarken. Det finns även vissa upphandlade bussar som har beställts för 

att lösa uppkomna behov utanför ovanstående områden. Resa till slöjd, hemkunskap 

etc hanteras som upphandlad om enskild buss abonneras för transporten.  

 Taxi (enskilda elever eller gemensamma resor till te x kannebäck, kommunikationsklass 

eller andra kommungemensamma grupper) 

 Evakueringsresor     

3 Uppdrag/Undersökning  

 Redovisning för 2019 

 

En redovisning av 2019 återfinns nedan fördelat per transportkategori. Utfallet för 2019 

slutade på 56 mkr och vid utgången av 2019 nyttjade 4 351 st elever skolskjuts. 

  Kostnad Antal  kr/elev  

2019 Elever  

Busskort linjetrafik 11 mkr 2 545 st 4 322 kr 

Upphandlad skolskjuts 22 mkr 1 385 st 15 885 kr 

Evakuering  3 mkr   

Taxi  20 mkr 419 st 47 733 kr 

Summa  56 mkr 4 349 st 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

Under året görs även en detaljerad uppföljning med utgångspunkt i leverantörer. Där återfinns 

även den administrativa kostnaden från Tekniska förvaltningen. 

Under 2019 har den upphandlade trafiken i stort följt budget. Avvikelsen återfinns inom 

transport med Taxi samt busskort från Västtrafik. Ett ökat antal elever i SU-gruppen i 

Borgstena har även resulterat i en högre kostnad. Elevantalet är litet i Borgstena men 

transporten är lång för varje elev.  

 

 

 

 

 Fördelning av ålder per transportkategori 

 

 

Fördelning av åldrar visar att taxi främst finns för de elever som går i F-3 och avtar sedan. 

Men det finns även elever som åker Taxi till högstadiet.  

Fördelningen visar även att linjetrafik är vanligare för äldre elever, men att det även finns 

elever i Förskoleklass som åker linjetrafik.  

Jämförelse mellan stadierna visar att ungefär lika många elever i F-3 åker skolskjuts totalt som 

i åk 4-6. Det finns sedan en naturlig ökning på 7-9 då skolorna är färre vilket resulterar i att 

fler elever har ett längre avstånd till sin skola. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

  

 Fördelning mellan skolor (Taxi-elever) 

 

Kostnadsökningen ligger främst på den ökning av elever som åker taxi. Under 2020 åker ca 

400 elever taxi till och från skolan.  En fördelning av antal per skola redovisas nedan utifrån 80 

% av volymen, vilket motsvarar 22 skolor; 

 

 

 

Taxi-elever är spritt mellan skolorna men flertalet resor går till och från centrala skolor. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Skollagen 

 

 

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts, om det behövs. Elevens 
hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall.  

Elevens hemkommun avgör varje enskilt fall kring huruvida eleven har rätt till kostnadsfri 
skolskjuts. En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar 
prövas individuellt. Även elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. Avstånd mellan bostad och 
skola är inte definierat i Skollagen men vid stickprov i olika kommuners riktlinjer för 
skolskjuts kan man se att flertalet kommuner har samma avståndsbedömning. 

 

Förskoleklass till Årskurs 3:  Minsta avstånd 2 km 

Årskurs 4 till Årskurs 9:  Minsta avstånd 3 km.  

  

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan 
kommun.  

Huvudregeln är även att en elev som går i en fristående förskoleklass eller grundskola inom 
kommunen har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.  

För båda dessa regler gäller dock att kommunen ska anordna skolskjuts för en sådan elev om 
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

För elever som har växelvis boende gäller att båda vårdnadshavare skall bo inom kommunen. 

Eleven har då rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett 

vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. 

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven 
däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Tekniska förvaltning organisation 

 

Tekniska förvaltningen utför handläggning av all skolskjuts. Arbetet utförs inom 

Persontransportavdelningen. Denna avdelning är indelad i tre enheter; Färdtjänst och 

riksfärdtjänst, skolskjutsenhet samt en beställningscentral. Skolskjutsenheten är därför en del 

av en större enhet som handhar all persontransport inom Borås Stad.   

 

 

 Nationell Jämförelse (Kolada.se) 

 

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger Borås Stad högt i kostnad per elev. För att få 

en relevant jämförelse mellan olika kommuner sätts skolskjutskostnaden i relation till hela 

elevantalet i respektive kommun. 

Snittet för Borås är; 

  2017 2018 2019 

Antal elever   11 533 st 11 786 st 12 302 st 

Kostnad per elev 3 900 kr  4 300 kr  4 750 kr 

Snitt liknande kommun 2 753 kr 2 657 kr 

 

Mellanskillnaden mellan Borås Stad och snitt liknande kommun 2017 motsvarar en 

merkostnad på 13 mkr. För 2018 och 2019 jämfört med snitt liknande kommun är 

merkostnaden 20 mkr. Snitt liknande kommun har även en positiv trend medan Borås Stad 

har en negativ trend för kostnad per elev. Denna kostnadsutveckling återfinns även under 

2020.  
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

Jämförelse finns tillgängligt för 2017 och 2018 i Kolada.se. Liknande kommuner har jämförts 

samt kringliggande kommuner 

 

 2017 2018 

Lund 1 520 kr 1 315 kr 

Gävle 2 080 kr 1 896 kr 

Snitt  2 753 kr 2 657 kr 

Sundsvall 2 770 kr 2 637 kr 

Kristianstad 2 774 kr 2 917 kr 

Halmstad 2 897 kr 3 007 kr 

Norrköping 3 443 kr 3 057 kr 

Växjö 3 783 kr 3 772 kr 

Borås 3 900 kr 4 300 kr 

4 Analys  

 Process 

Inför varje termin lämnar respektive skola in scheman för samtliga klasser till Tekniska 

förvaltningen (skolskjutsenheten). Dessa scheman, tillsammans med ansökan om skolskjuts 

från vårdnadshavare, redovisar behov av skolskjuts till och från skolan samt resor under dagen 

till obligatoriska moment. Skolskjutsenheten använder detta underlag för att skriva avtal med 

respektive leverantör av trafik. Denna del kallas upphandlad skolskjuts.  

Utöver denna upphandlade skolskjuts finns den kostnad som beställs extra till obligatoriska 

moment, där inte schema fanns tillgängligt för skolskjutsenheten vid avtalets tecknade.  

Den centrala kostnaden följs månadsvis under året utifrån en förutbestämd skolskjutskategori; 

 Västtrafik Busskort 

 Bussbolag (Buss i väst, Netbuss, Ellös, Bergkvara, Vårgårda) 

 Evakueringar 

 Taxi till kommunikationsklass 

 Taxi till specialskola 

 Taxi övrig verksamhet 

Detta innebär att förvaltningen inte kan särskilja syfte med transport dvs slöjd eller idrott. 

Respektive bussbolag har däremot en indelning där de ansvarar för ett antal olika skolors 

transport. Denna indelning är geografiskt baserat.    

Central konterad skolskjuts är en stor kostnadspost inom Grundskoleförvaltningen. 

Personalkostnad är störst, därefter följer köpta skolplatser och lokalkostnad. Skolskjutskostnad 

har ett prognosticerat utfall under 2019 på 53 mkr. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Skillnad i process för Taxi 

För Taxi finns några skillnader gentemot upphandlad trafik. Elevens vårdnadshavare har ett 

större ansvar att meddela korrekta tider till skolskjutsenheten.  

Processen ser ut på följande sätt:  

Vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts, om de blir beviljade skolskjuts med taxi så har de 

sedan i uppgift att lämna in skoltiderna till skolskjutsenheten. Därefter skickar 

skolskjutsenheten över tiderna till taxi-bolaget som därefter skickar en bekräftelse till 

vårdnadshavarna att taxin kommer följande tid och startar följande dag.  

Det är därför viktigt att skolornas höst-schema blir klara innan sommarlovet. Det är en viss 

handläggningstid hos både skolskjutsenheten och taxi-bolaget. Detta innebär att det finns en 

fördröjning då tiderna kommer via vårdnadshavarna och när skolskjutsenheten ska behandla 

ärendet och få igång en skoltaxi.  

Förslag finns från skolskjutsenheten att höstschema bör vara klart innan skolavslutning för att 

skolskjutsenheten skall kunna få en rimlig tid att planera turerna inför start.  

 

 Exempel Kristineberg   

 

Kristinebergsskolan är den skola som står för flest antal elever med taxi. 41 elever åker taxi till 

och från Kristineberg. En genomgång av dessa elever visar att upptagningsområde är spritt 

över stora delar av Borås. Främst åker dessa elever från Kråkered, Bosnäs och Funnningen. 

Men det finns även elever som åker från Sörmarken, Trandared, Hässleholmen, Byttorp, 

Sjöbo och Hestra. Det finns flera anledningar till denna resa.  

Krisitneberg är en populär skola och är närmsta skolan (tillsammans med Svedje, Daltorp) för 

elever som bor i Bosnäs, Funningen och Kråkered. Dock väljer även vissa elever i dessa 

områden Målsrydskolan som första val. Upphandlad trafik kan bli ett alternativ allt eftersom 

elevantalet ökar i dessa områden, men blir komplext då flera skolors scheman måste matchas i 

planeringen av rutten. Taxi är mer flexibelt och kan anpassas utifrån elevernas start- och 

stopp-tid på dagen för respektive skola. En samordning av elever från ett visst 

upptagningsområde på en skola hade enklare kunnat planeras för upphandlad buss.   

Skolvalet i kombination med principen för anvisad skola står därför för en betydande andel av 

den ökade taxi-trafiken.  

Elever har även bytt adress och bor nu närmare annan skola men har valt att gå kvar i 

Kristineberg. Dessa elever är yngre och kommer när de blir äldre få busskort istället för taxi. 

Någon elev har även växelvis boende och åker endast taxi varannan vecka till skolan.  
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

 Exempel kommungemensam SU grupp och specialskola 

Grundskoleförvaltningen har även skapat ett antal kommungemensamma 

undervisningsgrupper där elever från hela kommunen är placerade. Till dessa enheter sker 

transport till stor del med Taxi. Dessa grupper är Kommunikationsklass placerad på 

regementet, A-resurs i Dalsjöfors, Boda, Borgstena samt hörselklass på Björkhöjdskolan. 

Allt eftersom elevantalet på dessa enheter ökar och nya kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper startas ökar behovet och kostnaden för transport till dessa skolenheter.  

 

 Skillnad mellan Borås Stads riktlinje och Skollagen.  

Den stora skillnaden mellan Borås Stads riktlinje och Skollagen är det beslut som fattats i och 

med införande av skolvalet. Skollagen medger skolskjuts till anvisad skola eller annan skola om 

detta inte medför ekonomiska svårigheter (ökad kostnad). Men riktlinjen ger alla elever rätt till 

skolskjuts om avståndskravet uppfylls mellan bostad och vald skola.  

 

 Jämförelse med liknande kommuner 

 

Lund (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås Stads regler förutom på åk 7-9 där Lund har ett längre avståndskrav 

jämfört med Borås Stad. Elever i Lund behöver uppvisa 4 km till skolan innan skolskjuts 

beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning och trafikförhållanden. 

Den stora skillnaden jämfört med Borås Stad är att Lund endast beviljar skolskjuts till den 

anvisade skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 

Lund strävar efter att så långt som möjligt placera elever i en skola nära hemmet.  

 

Gävle (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås Stads regler, förutom för åk 7-9 där Gävle har ett längre 

avståndskrav jämfört med Borås Stad. Elever i Gävle åk 7-9 behöver uppvisa 5 km till skolan 

innan skolskjuts beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Även här är skillnaden jämfört med Borås Stad är att Gävle endast beviljar skolskjuts till den 

anvisade skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 
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Genomlysning av ökade skolskjutskostnader 

Sundsvall (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar helt och hållet Borås Stads regler, dvs även åk 7-9 erhåller skolskjuts vid 3 

km. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Stora skillnaden jämfört med Borås Stad är även här att Sundsvall endast beviljar skolskjuts till 

den anvisade skolan. Dvs den skola som kommunen skulle valt att placera i. 

 

Norrköping (lägre kostnad jämfört med Borås Stad) 

Avståndskrav liknar Borås Stads regler förutom på åk 7-9 där Norrköping har ett längre 

avståndskrav jämfört med Borås Stad. Elever i Norrköping åk 7-9 behöver uppvisa 5 km till 

skolan innan skolskjuts beviljas. 

Samma regler finns för växelvis boende, funktionsnedsättning, trafikförhållanden. 

Norrköping erbjuder ett busskort med linjetrafik till de elever som väljer annan skola än 

anvisad.  

Norrköping använder även skolskjutsskolor. Om eleven inte har en skola i rimligt avstånd har 

kommunen speciella skolskjutsskolor dit eleven är berättigad skolskjuts.  

 

 Slutsatser 

  

Borås Stad har den högsta kostnaden i förhållande till antal elever i jämförelse med liknande 

kommuner. Eftersläpning finns i den nationella jämförelsedatabasen Kolada.se och 2017 samt 

2018 finns tillgängligt. Borås Stad kan själva beräkna kostnaden för 2019 som då beräknas öka 

med ytterligare 10 %. Från 2018 års nivå på 4 300 kr till 4 750 kr per folkbokförd elev för 

2019. Kostnadsökningen ökar även under 2020 och beräknas fortsatt öka under 2021.  

Vid en analys av liknande kommuners regler för skolskjuts framkommer två primära slutsatser: 

 Flera kommuner har ett längre avståndskrav för sina högstadieelever än Borås Stad. 

 Kommuner med lägre kostnad per elev tillåter inte skolskjuts till annan skola än den 

som kommunen skulle placerat i.  
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Återrapportering av uppdrag om skolskjuts 2020  

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna rapporten om skolskjuts 2020 samt översända densamma till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har 2019-12-16 gett förvaltningschefen i uppdrag att 

granska skolskjutskostnaderna avseende kostnadsutveckling samt individuella 

tillstånd i förhållande till andra kommuner. Granskningen ligger till grund för 

skrivningen till Kommunstyrelsen med begäran om att beslut om rätt till 

skolskjuts ska flyttas från Tekniska nämnden till Grundskolenämnden.  

Förvaltningen överlämnar rapporten till Grundskolenämnden och 

Kommunstyrelsen. Slutsatser från rapporten visar att Borås Stad ligger med den 

högsta kostnaden i förhållande till antal elever i jämförelse med liknande 

kommuner. Mellanskillnaden mellan Borås Stad och snitt liknande kommuner 

2017 motsvarar en merkostnad för Borås Stad på 13 mkr. För 2018 och 2019 är 

merkostnaden 20 mkr. Borås Stad har även en negativ trend för kostnad per 

elev. Denna kostnadsutveckling återfinns även under 2020. 

Vid en analys av liknande kommuners regler för skolskjuts framkommer två 

skillnader:  

• Flertalet kommuner har ett längre avståndskrav för sina 

högstadieelever. 

• Kommuner med lägre kostnad per elev tillåter inte skolskjuts till 

annan skola än den som kommunen skulle placerat i.                

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut i budget 2020:2, 2019-12-16. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00036 3.5.4.0 
 

  

 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

elevdokumentation i Borås Stad 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad rapport. 

Grundskolenämnden instämmer med Stadsrevisionens slutsatser och 

förbättringsförslag. Grundskoleförvaltningen har uppdrag att arbeta vidare med 

förbättringsåtgärder inom områden dokumentation - arkivering samt 

systemstöd.                

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad rapport. 

Grundskolenämnden instämmer med Stadsrevisionens slutsatser och 

förbättringsförslag. Grundskoleförvaltningen har uppdrag att arbeta vidare med 

förbättringsåtgärder inom områden dokumentation - arkivering samt 

systemstöd. 

Bakgrund 

Stadsrevisionen granskade år 2016 om elevdokumentation inom grundskolan 

var ändamålsenlig. Utgångspunkten för en bedömning av ändamålsenligheten är 

om dokumentationen och dokumenthanteringen uppnår kraven i lagstiftning 

och lokala beslut. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning 2016 var att 

grundskolans elevdokumentation hade betydande brister, både när det gällde att 

uppfylla dokumentationskrav och när det gällde förvaring och hantering av 

dokument. Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag att ta ett samlat grepp för 

att säkerställa att alla skolor uppfyller dokumentationskraven. 

Granskningen avgränsas till att omfatta individuella utvecklingsplaner (IUP), 

betyg, åtgärdsprogram, plan mot diskriminering och kränkande behandling, 

dokumenthantering, frånvarorapportering samt systemstöd. 

Revisionsfrågor är: 

Följer Borås Stad lagar, regler och riktlinjer när det gäller dokumentationskrav 

för eleverna i grundskolan? 

Finns ändamålsenligt systemstöd för dokumentation? 
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Granskningsresultatet och Stadsrevisionens sammanfattande bedömning 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads 

arbete gällande elevdokumentation och har gjord en sammanställande 

bedömning under 2016 samt 2019.  Stadsrevisionens bedömning är att 

hanteringen av individuella utvecklingsplaner, betyg, åtgärdsprogram, plan mot 

diskriminering och kränkande behandling samt frånvarorapportering i huvudsak 

är ändamålsenliga. 

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2016 

är att bristerna i huvudsak är åtgärdade. Granskningens nulägesanalys visar att 

det finns förbättringsområden inom dokumenthantering - arkivering samt 

systemstöd. 

 

Planerade åtgärder arkivering 

Dokumenthantering inom skoladministration är prioriterat utvecklingsområde 

inom förvaltningen. Förvaltningen arbetar för att säkra rutiner för hantering, 

arkivering av allmänna handlingarna med syfte att tillgodose rätten att ta del av 

allmänna handlingar och behovet av information för olika ändamål. 

Kunskap om dokumenthanteringsplan och användning av denna ses varje år 

över inom ramen för intern kontroll. Stöd för hantering av dokumentation på 

skolor finns inom central administration på förvaltningen, både när det gäller 

systemstöd samt förvaring och arkivering av digitala samt analoga 

pappershandlingar. Det stödet behöver utvecklas med fokus på en ökad 

kunskap om dokumenthantering på skolor.   

 

Grundskoleförvaltningen efterfrågar tydliga rutiner från Stadsarkivet som avser 

leverans av olika typer av handlingar dvs. hur olika handlingstyper måste ordnas 

inför leverans. Förvaltningen önskar därför att dessa rutiner finns tillgängliga på 

webben och är enkelt att hitta.   

Förvaltningen arbetar med revidering av dokumenthanteringsplanen. När 

planen är uppdaterad planerar förvaltningen utbildningsinsatser för 

skoladministratörer. 

Det är relativt många dokument på skolor som arkiveras i pappersformat t.ex. 

betyg. Originalbetyg finns ute på respektive skola och det är skolor som kan 

utföra en kopia på originalet och bekräfta äktheten. Det är endast skolan som 

kan vidimera betyg. När terminen tar slut så skrivs betygskataloger ut. När 

förvaltningen inför e-arkiv för vårt betygssystem Extens kan betyg i original 

skickas direkt efter skolavslutning till arkivet. 

Arbetet framöver inom skoldokumentation kommer att inriktas på att hantera 

alla handlingar digitalt inom våra system samt arkivera digitala handlingar 

genom e-arkivering. Detta arbete är i slutfasen för alla dokumenttyper som 

finns i verksamhetssystemet ProReNata. Som ett stöd för personal vid 
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användning av dokumenthanteringsplanen och e-arkivet kommer det att finnas 

rutiner och instruktioner.  

 

Åtgärder systemstöd 

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskoleförvaltingens systemstöd till stor 

del är ändamålsenligt. Förvaltningen bör dock se över systemstöden i syfte att 

begränsa de dubbla funktioner som finns i systemen då dessa förorsakar 

felanvändning.Flera intervjuade uppger att det skulle behövas förstärkning på 

personalsidan gällande systemförvaltare. Systemförvaltarna fyller en viktig 

funktion och de får mycket frågor från verksamheten gällande systemstöden. 

Förvaltningen har nyligen genomfört en översyn av IT-organisationen inom 

utbildningsklustret. Utredningen avslutades med en rapport som föreslår 

åtgärder inom IT-området. Förstärkning på personalsidan gällande 

systemförvaltare har beaktats i översynen. Likaså gäller åtgärder som förebygger 

dubbla funktioner i våra system. Det finns en plan på att genomföra ett 

utvecklingsarbete med hjälp av PM3 som är en modell för verksamhetsstyrning.  

 

Åtgärder förstärka elevhälsans bemanning 

Revisionsrapporten beskriver att de intervjuade personerna uppger att det finns 

vissa skolor som brister i arbetet med åtgärdsprogram för elever, vilket kan bero 

på elevhälsans bemanningsproblem. Samtidigt poängterar intervjuade chefer att 

det skett en markant förbättring inom detta område sedan 2016. 

 

Under det senaste året har centrala elevhälsan arbetat mycket för att öka 

bemanningen av yrkesprofessionerna inom elevhälsan. I dagsläget är 

verksamheten fullbemannade med skolkuratorer där det dock förekommer 

några vikariat för föräldraledig personal. Skolsköterskorna är fullbemannade 

och verksamheten kommer dessutom rekrytera ytterligare en skolsköterska för 

att täcka upp det utökade uppdraget inom skolsköterskornas BAS-program 

med erbjudandet om HPV vaccinering av pojkar. Vad gäller skolpsykologer 

håller elevhälsan på att rekrytera ytterligare en skolpsykolog vilket kommer 

medföra att man anställer en skolpsykolog utöver den bemanning 

verksamheten idag har efter fördelningsmodellen. Av 38 specialpedagoger är 

det fyra tjänster som idag inte är anställa av centrala elevhälsan utan bemannas 

av lönefördelade pedagoger på några mindre skolor.  

Alla skolor har, oavsett om de har en yrkesprofession inom elevhälsan knutet 

till sig, möjlighet att få stöd, handledning samt hjälp med eventuella utredningar 

genom att anmäla detta till våra professionschefer som därefter fördelar 

uppdraget till berörd profession. 

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås 

Stad. 
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FSG. 
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1. Stadsrevisionen. 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

INLEDNING
I skolans uppdrag ingår det att dokumentera vissa saker 
kring eleverna skriftligt. Vad som ska dokumenteras finns 
beskrivet i skollagen (2010:800).

Stadsrevisionen granskade år 2016 om elevdokumentation 
inom grundskolan var ändamålsenlig. Utgångspunkten 
för en bedömning av ändamålsenligheten är om doku
mentationen och dokumenthanteringen uppnår kraven i 
lagstiftning och lokala beslut. Stadsrevisionens samman
fattande bedömning 2016 var att grundskolans elevdo
kumentation hade betydande brister, både när det gäll
de att uppfylla dokumentationskrav och när det gällde 
förvaring och hantering av dokument. Systemstöd fanns 
men användes inte optimalt. Uppföljning av följsamheten 
mot lagstiftningens krav och lokala beslut var otillräcklig. 
Kommunstyrelsens svar på Stadsrevisionens granskning 
var att den nya grundskoleförvaltningen skulle ta ett sam
lat grepp för att säkerställa att alla skolor uppfyller doku
mentationskraven.

Syfte och frågeställningar
Uppföljningens syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från år 2016 och genomföra en nulägesanalys av hur arbe
tet inom området ser ut 2019. Den huvudsakliga revisions
frågan är om de brister som framkom i granskningen 2016 
har åtgärdats och om Grundskolenämndens arbete med 
elevdokumentation är ändamålsenligt.

Revisionsfrågor är:

• Följer Borås Stad lagar, regler och riktlinjer  
när det gäller dokumentationskrav för eleverna  
i grundskolan?

• Finns ändamålsenligt systemstöd för  
dokumentation?

Granskningen avgränsas till att omfatta individuella ut
vecklingsplaner (IUP), betyg åtgärdsprogram, plan mot 
diskriminering och kränkande behandling, dokument
hantering, frånvarorapportering samt systemstöd.

Revisionskriterier är skollagens bestämmelser för doku
mentation, läroplanen, förvaltningslagen, offentlighets 
och sekretesslagen, arkivlagen, kommunallagen samt i 
övrigt tillämplig lagstiftning. Lokala riktlinjer och regler 
kring dokumentation utgör också revisionskriterier.  

Dokumentationskrav
Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt skollagen, 
på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt plane
ra, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, 
uppföljning och utveckling av utbildningen ska genom
föras även på skolenhetsnivå och rektor ansvarar för detta. 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 
att de mål som finns för utbildningen i skollagen, aktuell 
läroplan och i andra föreskrifter nås. Sammantaget ställer 
detta krav på att det finns rutiner och verktyg för att sys
tematiskt kunna arbeta med att följa och analysera elev
ernas kunskapsutveckling under hela skoltiden och för att 
fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare 
om elevens utveckling. 

Den dokumentation som rör den enskilde eleven kan sam
manfattas i följande områden:

• Betyg och individuella utvecklingsplaner (IUP)

• Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

• Plan mot diskriminering och kränkande behand
ling, åtgärder mot trakasserier, kränkande  
behandling och diskriminering

• Frånvarorapportering

Individuell utvecklingsplan (IUP)
I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra 
skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. 
Det gör de en gång per år i anslutning till ett av elevens 
utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen är ett stöd 
som ska hjälpa lärarna att följa upp alla elevers kunskaps
utveckling och behov av stöd på rätt sätt. Den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen ska innehålla både om
dömen om elevens kunskapsutveckling och en samman
fattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå 
kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för läroplanen. Det innebär att utvecklingsplanen 
är både tillbakablickande och framåtsyftande.1

Betyg 
Beslutsfattande om betyg finns lagstadgade i skollagen. 
Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver un
dervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om 

1 Källor: 10 kapitlet 12–13 §§, 11 kapitlet 15–16 a §§, 12 kapitlet 12–13 a §§ samt 13 
kapitlet 12–13 §§ skollagen och Skolverkets allmänna råd Utvecklingssamtalet och 
den skriftliga individuella utvecklingsplanen sidan 22–23.
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läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas 
tillsammans med en lärare som är legitimerad. Kan lärarna 
inte enas ska betyget beslutas av rektorn. Rektorn ska se till 
att betyg sätts i enlighet med lagen. Eleverna ska informe
ras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.2

Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogrammet är en beskrivning av vilket särskilt 
stöd skolan kommer att ge en elev. Det särskilda stödet 
innebär att man går vidare och anpassar undervisningen 
ytterligare efter elevens behov och förutsättningar. En 
utredning görs och även kartläggning av elevens skolsi
tuation. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor eller av 
någon som tilldelats ansvaret. Det är även rektors beslut 
om åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Dessa beslut kan 
överklagas. Åtgärdsprogram är både ett verktyg för att 
stödja eleven i att nå målen i kursplanerna, och för att öka 
förutsättningarna för hela skolsituationen.3

Plan mot diskriminering och kränkande  
behandling  
I diskrimineringslagen (2008:567) framgår att en utbild
ningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verk
samhet enligt Skollagen inom ramen för denna verksamhet 
ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studen
ter som deltar i eller söker till verksamheten.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling be
skriver arbetet med att förebygga och åtgärda diskrimine
ring och annan kränkande behandling. Alla skolor måste 
ha en plan mot kränkande behandling. Vid granskning
en 2016 användes termen likabehandlingsplan istället för 
plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Dokumenthantering 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna 
från dess verksamhet och arkivhandlingarna ska bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så att de bl.a. tillgodoser rätten 
att ta del av allmänna handlingar och behovet av infor
mation för olika ändamål. Allmänna handlingar får, efter 
beslut, gallras utifrån dessa förutsättningar.

Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv, om inte 
Arkivmyndigheten övertagit ansvaret. I arkivvården ingår 
att organisera arkivet så att rätten att ta del av allmänna 

2 Skollagen 3 kap 13-15§§, 10 kap 16§. För mer information om betyg se även; http://
www.skolverket.se/bedomning/betyg  
3 Specialpedagogiska Skolmyndigheten https://www.spsm.se/stod/rattigheter-
lagar-och-rattigheter/atgardsprogram/

handlingar underlättas och att skydda arkivet mot för
störelse och andra tillgrepp. Rätten att ta del av allmänna 
handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
och offentlighets och sekretesslagen (2009:400).4

Frånvarorapportering 
Barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskole
klassen.

Om en omyndig elev inte kommer till skolan och inte har 
något giltigt skäl ska rektorn se till att elevens vårdnads
havare får information om det samma dag. Om det dock 
finns särskilda skäl behöver det inte ske samma dag. Ett så
dant skäl kan vara att frånvaron gäller elevens sista lektion 
före skoldagens slut. Rektorn har en skyldighet att utreda 
upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig.5

Systemstöd 
Lärarna vid Grundskoleförvaltningen arbetar idag i tre 
ITsystem, Dexter/IST Extens, PingPong och Google 
Classroom. I Dexter ska frånvarorapportering, individu
ella utvecklingsplaner och betyg rapporteras in. Systemet 
PingPong används främst för kommunikation mellan 
lärare, vårdnadshavare och elever. I Google Classroom 
görs mycket av det pedagogiska arbetet i undervisningen. 
Systemet ProReNata används i huvudsak av elevhälsans 
personal för att lägga in elevjournaler samt av samtliga 
rektorer.

Granskningsresultat
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande gransk
ning av Borås Stads arbete gällande elevdokumentation. 
I materialet nedan är bedömningarna från år 2016 i kursiv 
stil och nedanför dessa redovisas granskningsresultat och 
bedömningar för 2019.

Individuella utvecklingsplaner
Stadsrevisionen bedömde att dokumentation av Individuella 
utvecklingsplaner (IUP) inte var ändamålsenlig. Tydliga 
rutiner för användandet av systemstöd saknades, uppfölj-
ningen var bristfällig, och förvaringen av dokumenten var 
inte säkerställd. En enhetlig hantering av IUP skulle enligt 
Stadsrevisionens bedömning på sikt bidra till en förenkling av 
skolans administration och bidra till bättre överblick över elev-
ernas kunskapsutveckling för skolledning och vårdnadshavare.

4 Se Arkivlagen 3§, 2 kap. 3§, 2 kap. 6§ och 2 kap. 7-9§§ Tryckfrihetsförordningen 
(TF) och Kap. 5 1-5§§, Kap 6 1-6§§ Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för mer 
information om allmänna handlingar
5 Skolverket https://www.skolverket.se/reglerochansvar/ansvariskolfragor/

franvaroiskolan 
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Vid intervju framkommer att det finns tydliga rutiner för 
att upprätta IUP:er på skolorna. Den uppföljande gransk
ningen visar att det finns två system där man kan skriva 
in IUP:er. Systemförvaltarna uppger att man uttryckligen 
har meddelat all pedagogisk personal att systemet Dexter 
ska användas för rapportering. Det förekommer att viss 
personal använder systemet PingPong istället. Dexter är 
byggt för IUP:er och omfattar en uppföljningsfunktion. 
IUPregistrering finns även i det andra systemet PingPong 
men funktionen går inte att avaktivera. 

Den uppföljande granskningen visar att det upprättas be
tydligt fler IUP:er 2019 än vad fallet var vid föregående 
granskning 2016. Systemstöd och funktion för uppfölj
ning finns i Dexter och används, förutsatt att personalen 
använder rätt system för registrering.

Stadsrevisionens bedömning är att hanteringen av 
individuella utvecklingsplaner i huvudsak är ända
målsenlig.

Betyg 
Betyg ska enligt rådande lagstiftning sättas från och med 
sjätte klass i skolan. Stadsrevisionens bedömning var att do-
kumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt såtillvida att 
betyg sätts och förs in i avsedda systemstöd i enlighet med 
lagstiftning och lokala föreskrifter. 

Den uppföljande granskningen visar att betygssättning i 
huvudsak sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Den uppföljande granskningen visar dock att det 
finns två system där man kan rapportera in omdömen. 
Omdömen ligger till grund för betygssättning för eleverna. 
Systemförvaltarna har uttryckligen meddelat att systemet 
Dexter ska användas för rapportering av betyg, och för 
inrapportering av skriftliga omdömen. Funktionen för om
dömen finns även i Pingpong men går inte att avaktivera 
eftersom gymnasieskolorna använder det. Problemet med 
dubbla funktioner är att uppföljningar bara genomförs 
för ena systemet.

Stadsrevisionens bedömning är att hanteringen av be
tygssättningen är ändamålsenlig.

Åtgärdsprogram
Stadsrevisionen bedömde att dokumentationen av 
Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd var brist-
fällig. Det förelåg stora skillnader mellan skolorna i åtgärds-
programmens form och innehåll, när de upprättades, och 

hur inrapportering i befintliga system genomfördes. Enhetliga 
riktlinjer för när åtgärdsprogram ska upprättas och utformas 
saknas. Bristerna medförde risker för att elever i behov av 
särskilt stöd antingen inte fick sina behov tillgodosedda och 
att arbetet med de behov som faktiskt konstaterades inte do-
kumenterades på ett ändamålsenligt sätt. Bristerna medförde 
även att relevant information saknades på övergripande nivå, 
vilket medförde risker för bristande underlag för strategiska 
beslut. 

Den uppföljande granskningen visar att antalet åtgärds
program har ökat markant. I dagsläget finns cirka 980 
åtgärdsprogram (310 vid tidigare granskning 2016) enligt 
de intervjuade. 

De intervjuade uppger att kvaliteten på åtgärdsprogram
men framför allt har förbättras i och med att det finns en 
fast mall i programmet ProReNata. Ett utvecklingsarbete 
pågår för att ytterligare förbättra mallarna i enlighet med 
Skolverkets riktlinjer. 

Chefen för elevhälsan återrapporterar systematiskt åt
gärdsprogrammen till förvaltningsledningen. Därutöver 
har man på den centrala elevhälsan fått en stor insyn i hur 
skolorna arbetar med åtgärdsprogrammen. 

Enligt de intervjuade finns det fortfarande viss osäkerhet 
kring inrapporteringen av statistik till SCB gällande åt
gärdsprogram. Det är på grund av att varje skola skickar 
uppgifter till SCB och inte görs centralt. Under hösten 
2019 hade förvaltningen ett antal möten för att kvalitets
säkra materialet som skickas in till SCB.

De intervjuade uppger samtidigt att det finns vissa sko
lor som brister i arbetet vilket kan bero på elevhälsans 
bemanningsproblem. Samtidigt poängterar intervjuade 
chefer att det skett en markant förbättring inom detta 
område sedan 2016. 

Stadsrevisionens bedömning är att hanteringen av åt
gärdsprogram i huvudsak är ändamålsenlig.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Flertalet grundskolor i Borås Stad hade en aktuell likabe-
handlingsplan och ändamålsenliga rutiner för rapporte-
ring/anmälan av incidenter till huvudmannen (nämnden). 
Granskningen visade dock på stora skillnader i antalet 
anmälda beslut om utredning vid kränkande behandling. 
Stadsrevisionens bedömning var att utredning, uppföljning 
och avslutande av utredning gällande kränkande behandling 
bedrevs och rapporterades olika inom Stadsdelsnämndernas 
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ansvarsområden, och att detta medförde en risk för att arbetet 
med att förebygga och förhindra kränkande behandling såg 
olika ut i stadens skolor. 

Den uppföljande granskningen visar att när det gäller 
kränkningsanmälningar finns ett systematiskt arbete idag. 

Alla skolor i Borås Stads Grundskoleförvaltning har 
en uppdaterad plan, som numera heter plan mot dis
kriminering och kränkande behandling. Det finns en 
gemensam rutin kring anmälan av kränkande behand
ling inom Grundskoleförvaltningen där skolan snarast 
ska utreda ärendet. I samband med att utredningen på
börjas görs en anmälan till Grundskolenämnden som 
diarieför ärendet. Det är verksamhetsutvecklarna på 
Grundskoleförvaltningen som hanterar anmälan.

Skolan anmäler sedan när ärendet är avslutat. Skolorna 
sparar anmälningarna med tillhörande dokumentation 
i ProReNata. Grundskoleförvaltningen för statistik över 
varje skolas anmälningar som återkopplas till skolorna. 

Samtliga skolor arbetar aktivt med att motverka diskri
minering och kränkande behandling uppger samtliga 
intervjuade.

Enligt de intervjuade finns idag en större medvetenhet ute 
hos rektorerna att göra anmälningar till huvudmannen. 
Förvaltningen har även en rutin kring anmälningsärenden 
till nämnden.

Stadsrevisionens bedömning är att hanteringen av 
plan mot diskriminering och kränkande behandling 
samt anmälningar av kränkande behandlingar i hu
vudsak är ändamålsenlig.

Dokumenthantering
Stadsrevisionen bedömde att det förelåg betydande bris
ter när det gäller grundskolans dokumenthantering, dvs. 
hur upprättad dokumentation i grundskolan hantera
des och förvarades. Handlingar förvarades inte ända
målsenligt, skolenheterna saknar överblick och kontroll 
över var upprättade handlingar finns, överlämning till 
Arkivmyndigheten (Borås Stads stadsarkiv) och gallring 
fungerade inte tillfredsställande. Bristerna i dokument
hanteringen innebar en risk för att informationsöverläm
ning om enskilda elevers kunskaper brister. 

Den uppföljande granskningen visar att Grundskole
förvaltningen har antagit en dokumenthanterings
plan 2016. Planen ska revideras årligen men så har 

inte skett. Intervjuade på Stadsarkivet har varit ute på 
Grundskoleförvaltningen och informerat om dokument
hanteringsplanen. 

Enligt intervjuade vid Stadsarkivet kommer det leveranser 
till Stadsarkivet av nationella prov och betyg. Det händer 
dock att leveranserna inte alltid är kompletta och att vissa 
skolor inte alltid levererar kontinuerligt såsom man ska. 
Enligt intervjuade vid Grundskoleförvaltningen är förvalt
ningen medveten om att det finns mer att göra angående 
arkivering ute på skolorna samt att säkerställa systematiska 
leveranser till Stadsarkivet. 

Gällande betygen förekommer frågor under sommaren 
från elever som vill ha ut kopior på gamla betyg. Det är 
Grundskoleförvaltningens sak att svara för hur beman
ning säkerställs för att möjliggöra utlämnande av allmän 
handling.

Gällande elevjournaler är det betydligt bättre kontroll vid 
digital registrering i ProReNata, som införts under 2019. 
I det digitala systemet kommer man kunna styra gallring 
samt att man kommer kunna exportera ur ProReNata 
direkt till Stadsarkivet i digitalt format.

De intervjuade menar att ju mer man kan plocka ut ur 
digitala system desto mer rättssäkert blir det. En fördel är 
att det sker på central nivå vilket blir mer rättssäkert än 
om alla skolor ska göra samma sak på egen hand.

Stadsrevisionens bedömning är att dokumenthan
teringen till stor del är ändamålsenlig. Det finns ett 
förbättringsområde gällande arkivering. 

Frånvarorapportering
Frånvarorapporteringen är en central del i skolans arbete 
med att säkerställa att varje elev får sin rätt till skolgång till-
godosedd i enlighet med läroplanen, och att varje elev fullgör 
sin skolplikt. Stadsrevisionen bedömde att systemstödet för 
frånvarorapportering var ändamålsenligt och att det fanns 
riktlinjer och beslut om hur frånvarorapporteringen skulle 
skötas. Riktlinjerna följdes dock inte fullt ut, och systemstödet 
utnyttjades inte optimalt. Stadsrevisionens bedömning var 
att avvikelserna till största delen kunde hänföras till brister i 
styrning och ledning när skolenheter och pedagoger inte hör-
sammade regler och beslut. Stadsrevisionen bedömde vidare 
att bristerna i frånvarorapporteringen medförde att Borås 
Stad inte på ett enhetligt sätt kunde kontrollera och säkerstäl-
la att varje elev fick det antal undervisningstimmar i varje 
ämne som den har rätt till och att frånvarorapporteringen 
inte kunde vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet 
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på de skolor som uppvisade brister eller för grundskolan som 
helhet. Det signalsystem som frånvarorapporteringen kunde 
utgöra för att tidigt upptäcka hög eller problematisk skolfrån-
varo fungerade inte systematiskt i stadens alla grundskolor. 

Den uppföljande granskningen visar att en rutin för han
teringen av frånvaro har antagits av Grundskolenämnden 
20181211. Enligt dokumentet har varje rektor ansvar 
för att uppmärksamma, utreda, sätta in åtgärder och följa 
upp frånvaro. Enligt rutinen för frånvarorapportering ska 
skolan följa upp frånvaron varje månad. Alla lärare ska 
kvittera sina lektioner. 

Grundskoleförvaltningen har enligt de intervjuade arbetat 
mycket med att säkerställa att alla elever ska ha riktiga 
scheman, så att förvaltningen får reda på undervisnings
tiden för eleven. Det är en stor fördel med digitalt sche
ma, är eleven på plats eller frånvarande så signeras det i 
schemat. De intervjuade följer upp kvitteringsgraden av 
lektioner. Målet är minst 95 % procents kvitteringsgrad. 
De intervjuade menar att alla skolor inte har nått målet. 
En trång sektor är början på terminen. Om schemat inte är 
inlagt i början på terminen går det heller inte att kvittera 
lektionerna och läraren får lägga in det i efterhand. 

Det pågår ett förbättringsarbete angående schemalägg
ning. Utredningen ska belysa om scheman ska läggas in 
centralt eller om det ska finnas några specialister som ska 
kunna vara ute på skolorna och hjälpa till vid terminsstart. 

Centralt vid kvalitets och utvecklingsenheten genomförs 
tre uppföljningar av kvitteringsgraden under läsåret. Vid 
avvikelser i kvitteringsgraden tar verksamhetscheferna en 
diskussion om detta med berörda rektorer. Rektorerna kan 
sedan ha en dialog med lärarna som kan kvittera frånvaron 
i efterhand. 

Intervjuade uppger att det idag finns en systematik i ar
betet som tidigt fångar upp elever med hög frånvaro. När 
en elev har mer än 20 procent frånvaro vid upprepade 
tillfällen eller vid långvarig frånvaro fattar rektor beslut om 
en frånvaroutredning. Elevhälsan genomför utredningen 
och i samband med beslutet skickar rektor en anmälan till 
huvudmannen. Skolorna har kommit olika långt i arbetet.

Stadsrevisionens bedömning är att hanteringen av 
frånvarorapportering i huvudsak är ändamålsenlig.

Systemstöd
Stadsrevisionen bedömde att det fanns ett ändamålsen-
ligt  systemstöd men att systemen inte användes optimalt. 
Riktlinjer, rutiner och manualer var inte upprättade för 
alla program, och det framgick inte tydligt vilket system som 
respektive skola skulle göra vad i. Det var också möjligt för 
skolor att avstå från att använda system. Sammantaget även-
tyrade detta effektiviteten och säkerheten utifrån elevernas 
perspektiv.

Den uppföljande granskningen visar att det finns ända
målsenliga systemstöd och systemen används i högre grad 
än vid granskningen år 2016. Grundskolenämnden har 
tillsatt en utvecklingsgrupp där man arbetar med ständiga 
förbättringar gällande systemet ProReNata. ProReNata 
fungerar dels som en digital elevakt och dels som ett rek
torsverktyg. Lärare har dock inte åtkomst till systemet. 

Styrdokument för elevdokumentation saknas fortfarande. 
Rutiner och manualer är upprättade och kommunicerade 
till skolorna, men att följa upp användandet är upp till varje 
rektor. Det är inte längre möjligt för skolor att avstå från att 
använda system såsom fallet var vid granskningen 2016. 

Flera intervjuade uppger att det skulle behövas för
stärkning på personalsidan gällande systemförvaltare. 
Systemförvaltarna fyller en viktig funktion och de får 
mycket frågor från verksamheten gällande systemstöden. 

Stadsrevisionens bedömning är att Grundskole
förvaltingens systemstöd till stor del är ändamålsen
ligt. Förvaltningen bör se över systemstöden i syfte att 
begränsa de dubbla funktioner som finns i systemen. 

Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning 
av elevdokumentation i Borås Stad. Uppföljningens över
gripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 
2016 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom 
området i Borås Stad ser ut 2019. 

De huvudsakliga revisionsfrågorna är om Borås Stad följer 
lagar, regler och riktlinjer när det gäller dokumentations
krav för eleverna i grundskolan och om det finns ända
målsenligt systemstöd för elevdokumentation. 



7

Kortrapport  Uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad

Sedan granskningen 2016 har Grundskolenämnden an
tagit flera planer och rutiner för delar av elevdokumen
tationen. 

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister 
som konstaterades 2016 är att bristerna i huvudsak är åt
gärdade. Områdena Individuell utvecklingsplan (IUP), 
betyg, åtgärdsprogram, plan mot diskriminering och 
kränkande behandling och frånvarorapportering bedöms 
i huvudsak vara ändamålsenliga.

Granskningens nulägesanalys visar att det finns förbätt
ringsområden inom dokumenthantering och systemstöd. 
Gällande dokumenthantering finns ett förbättringsområde 
gällande arkivering. Gällande systemstöd bör förvaltning
en se över systemstöden i syfte att begränsa de dubbla 
funktioner som finns i systemen.  

Stadsrevisionen noterar även att verksamheten är sårbar när 
det finns få centrala systemförvaltare för  huvudsystemen.

Grundskolenämnden saknar även centrala riktlinjer för 
hur systemstöd och elevdokumentation ska hanteras på 
en övergripande nivå. 
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Uppföljande granskning av  
elevdokumentation i Borås Stad  

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av elevdokumentation i Borås Stad.  
Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av tidigare granskning inom området  
som Stadsrevisionen genomförde 2016 samt att belysa hur väl arbetet inom området fungerar idag. 

Granskningen visar att Grundskolenämnden sedan 2016 har genomfört ett flertal åtgärder med av-
sikt att förbättra elevdokumentationen. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som 
konstaterades 2016 är att bristerna i huvudsak är åtgärdade. Elevdokumentationen bedöms i huvud-
sak vara ändamålsenlig  inom områdena Individuell utvecklingsplan (IUP), betyg, åtgärdsprogram, 
plan mot diskriminering och kränkande behandling och frånvarorapportering.

Granskningens nulägesanalys visar att det finns förbättringsområden inom dokumenthantering och 
systemstöd. Förbättringarna avser enligt Stadsrevisionens bedöming arkivering och att förvaltningen 
bör se över systemstöden i syfte att begränsa de dubbla funktioner som finns.  

Stadsrevisionen noterar även att verksamheten är sårbar när det finns få centrala systemförvaltare för 
huvudsystemen. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna svar på revisionsrapporten.        

Sammanfattning 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad granskningsrapport. 

Grundskolenämnden delar revisionens slutsatser och rekommendationer 

gällande stadens ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionen har i denna rapport identifierat ett antal brister i 

ärendeberedningsprocessen. Riktlinjer för en gemensam beredningsprocess från 

2017, som förespråkar politikiska skrivelser och som 

Stadsledningsförvaltningen tagit fram, ses som rekommendationer för 

förvaltningar. Det är två nämnder inom Borås Stad som använder 

tjänsteskrivelser. Majoriteten av nämnder tillämpar modellen med politiska 

skrivelser, vilket tyder på att nämnderna har tolkat lagens krav och Borås Stads 

process olika. Oavsett om den gemensamma processen är entydig och fastställt 

enligt rutinen för hantering av styrdokument eller inte, behöver stadens 

nämnder säkra att beredningsprocessen vilar på lagliga grunder. Vidare behöver 

stadens nämnder tydliggöra rollfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner, tillmötesgå lagkrav avseende saklighet, oberoende, allsidig 

belysning i ärendeberedningen samt säkerställa insyn och transparens för 

allmänheten i ärendeprocessen. Att varje nämnd ska fastställa och använda en 

egen ärendeberedningsprocess är inte att förorda enligt nämnden.  

Nämndens och förvaltningens uppfattning är att de påtalade bristerna kan rättas 

till igenom en gemensam beredningsprocess för alla nämnder. En gemensam 

process garanterar att lagen och stadens styrdokument tillämpas på samma sätt 

utan avsteg. Stadens beredningsprocess har undersökts flera gånger och de 

tillsatta arbetsgrupperna har förespråkat att använda modellen med 

tjänsteskrivelser. Grundskolenämnden har växlat styrmodellen från 

tjänsteskrivelser 2016-2017 till politiska skrivelser från 2018. Nämnden anser att 

styrmodellen för beredning av ärenden i nämnder är en politisk fråga och 

Kommunfullmäktige bör fatta ett beslut kring detta. I väntan på 

Kommunfullmäktiges beslut om en gemensam modell för alla nämnder, 

kommer förvaltningen i enlighet med Stadsrevisionens synpunkter diarieföra 
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kallelse och handlingar inför nämndens sammanträden för att öka transparens 

för allmänheten. Redan idag kan allmänheten följa handlingar till kommande 

nämnd på Borås Stads webb där det finns både handlingar med förslag till 

beslut och protokoll med fattade beslut. Diarieföring av handlingar ger 

allmänheten en ytterligare möjlighet att kunna följa nämndens skrivelser från 

förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport: Ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upp-
rätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedömer 
att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad 
saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska 
och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte 
lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges 
i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering behöver 
ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses  
senast 2020-05-29.

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås 
Stads nämnder. Utgångspunkten i granskningen är följ 
samhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet 
med granskningen är att bedöma om nämndernas ären
deberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommun
fullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett 
par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattan
de. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner 
i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunal
lagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtro
endevalda och anställda inom förvaltningen men även 
för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare 
ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, 
opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en 
allsidig belysning av de aktuella områdena. De kommuna
la beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. 
En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kom
munala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, 
möjligheten att fatta välgrundade beslut och för förtroen
det för den kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad och den sammanfattande 
bedömningen var att bristerna inom området var så bety
dande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kun
de ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behövde, 
enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig 
och transparent ärendeberedningsprocess som klargjor
de rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänste
personer. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att 
beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på 
professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna bedömdes 
som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningspro
cess som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella 
i innevarande granskning av övriga nämnders ärendebe
redning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut. Skillnaderna beror 

i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive 
förvaltningsorganisation. Ingen granskad nämnd har 
fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det 
finns ett centralt framtaget dokument på förvaltnings
nivå  Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder 
– som syftar till att styra nämndernas ärendeberedning. 
Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla 
för Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts 
av rätt instans och följsamhet mot dess innehåll innebär i 
betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvalite
ten på ärendens beredning, utan det är nämnden och i 
förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör 
om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta 
beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och rikt
linjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad anger att det är nämn
dens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden 
behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till 
beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta 
åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet 
kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna ska avse 
såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka 
särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter nämnderna har. 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommun
styrelsen genom sin övergripande lednings funktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kom
munala demokratin och samspel mellan politik och för
valtningar. Delegationen från Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseen
de ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga 
nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess. 
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Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt 
i ovanstående att varje nämnd själv har ansvar för att, 
med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta 
de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens bered
ning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendebered
ningsprocess upprättas för Borås Stads nämnder ska den 
enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av 
samtliga nämnder var för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder av Stads
ledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa 
en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande 
grunder i Staden. Dokumentet anges också ha som syfte 
att fastslå en gemensam process som vänder sig till för
valtningschefer, nämnders presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. Den gemensamma beredningsproces
sen har beslutats och fastställts av kommunchefen och 
intervjuade vid Stadsledningskansliet ger uttryck för 
att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet 
följer inte de anvisningar som finns i Borås Stads riktlinjer 
för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma 
ärendeprocessen medför en rad olika avsteg från tillämplig 
lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av 
inriktning på beredningen riskerar att påverka tjänsteper
soners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom 
ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska syn
punkter och tjänstepersoners faktaunderlag i ärendeskri
velser leder till bristande transparens genom att det inte 
framgår vem som har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som 
skickas eller publiceras från en kommun att betrakta som 
en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. 
Diarieförda handlingar ska förvaras och bevaras i enlig
het med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma 
beredningsprocessen förordar att endast ärendeskrivel
ser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och even
tuella reservationer eller särskilda yttranden ska aldrig 
tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ären
deskrivelser kan behöva ändras efter nämndsammanträ
den. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än 
det ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och 
protokoll sköts i Borås Stad genom diarie och ärende
hanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i sys
temet framgår att Borås Stads ärendeskrivelser kan vara 
registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämn
dens sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads 
nämnder sina handlingar inför nämndsammanträden på 
Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. 
Detta innebär olika typer risker för avsteg gentemot lag
stiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna 
handlingar inte blir diarieförda som de ska. Om hand
lingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan 
de behöva ändras efter nämndssammanträdet i det fall 
nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. 
Det finns då risk för att ändringar genomförs i en upprät
tad allmän handling vilket är att betrakta som gallring. 
Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestäm
melser. Följsamhet gentemot ovan bestämmelser leder i 
dessa omständigheter till ytterligare en risk  att det finns 
två delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende 
på om skrivelsen upprättats före eller efter nämndens sam
manträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i 
förekommande fall försvåra utomståendes insyn i ärendet 
samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning 
betydande brister i dokumentet Gemensam ärendeprocess 
– Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats 
av någon nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet 
gentemot den gemensamma beredningsprocessen inne
bär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig 
lagstiftning. Samtidigt visar granskningen att dokumentet 
fått olika grad av styrande effekter på ärendeberednings
processen i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 
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Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbets livsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För 
skole nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxen   utbildningsnämnden, Individ och fam ilje    om sorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokal försörj nings nämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Över för myndar
nämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avvi
ker mer från dokumentet Gemensam beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga poli
tiska avstämningar före eller under ärendens beredning. 
De har inte heller avstämning före utskick till presidie 
eller nämndsammanträden. Dessa nämnder använder 
sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, proto kollsutdrag 
och andra underlag expedieras till berörda efter nämnd
sammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser 
efter nämndens sammanträden. Nämnder som ingår i 
denna kategori är Miljö och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående 
att förtroendevalda i Borås Stad har olika förutsättningar 
när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler 
och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedö
mer att merparten av de granskade nämnderna gör olika 
former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess in
tentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
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de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de 
instruktioner som anges i dokumentet Gemensam bered
ningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nadsnämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärende be red
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i 
beaktande av lagstiftningens krav inom området, behöver 
upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör 
nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 
Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens 
mening hållas samman av Kommunstyrelsen och ge
nomföras i bred dialog med samtliga nämnder och för
valtningar. Gemensamma vägledande principer och 
bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska 
enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med 
hän syn till lagar och andra författningar, upprätta de ar
betsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor 
utsträckning och Stadsrevisionen bedömer att förtroende
valda i Borås Stad därmed har olika förutsätt ningar när 
beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 
riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att 
merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattan
de som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 



bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänste personer i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktan
de av lagstiftningens krav och intentioner inom området, 
behöver fastställa och tydliggöra nämn dens ärendebe
redningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens be
dömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genom föras i bred dialog med 
samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägle
dande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 
beslutas av Kommunfullmäktige.
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen



7

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna 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 ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• 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 kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

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

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och 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.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även 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. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna 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 ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen     2019-09-16

Intervju med medarbetare 3 och 4 vid Grundskoleförvaltningen  2019-09-16

Intervju med medarbetare 5 vid  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen      2019-09-16

Intervju med medarbetare 6 vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen   2019-09-23

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2019-09-23

Intervju med medarbetare 8 vid Tekniska förvaltningen     2019-09-23

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen     2019-09-30

Intervju med medarbetare 10 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Yttrande över revisionsrapport - Borås Stads 

samverkan med externa parter kring barn och unga 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner svaret och sänder det till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Granskningen säger att det kan finnas en möjlighet med en översyn av 

fördelningen av förvaltningarnas uppdrag och mandat inom Borås Stad för att 

minska organisatoriska mellanrum. Grundskolenämnden håller med om detta. 

Granskningen säger att de mjuka nämnderna inom Borås Stad tillsammans kan 

ta fram mål och riktlinjer på generell nivå för samverkan med externa parter. 

Grundskolenämnden är mycket tveksam till att ett sådant arbete skulle ge 

konkreta effekter. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig kontakt och samverkan med de 

fristående skolorna, bland annat inom områdena skolval, övergångar och social 

hållbarhet. 

Grundskolenämndens uppfattning är att samverkan med polisen i stort 

fungerar väl. 

Grundskolenämnden planerar åtgärder kring de kommungemensamma 

särskilda undervisningsgrupperna, övergångar till de fristående 

gymnasieskolorna och SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och 

fritidsgård i individärenden) för att förbättra samverkan med externa parter för 

elevernas bästa.               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 
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på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

I rapporten sägs att kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 

kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår mellan 

förvaltningarnas uppdrag och mandat. Man pekar på att det finns en risk att 

samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 

än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. Granskningen ser att det kan 

finnas en möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och 

mandat kunna minska de organisatoriska mellanrummen och därmed också 

minska behovet av samverkan. 

Grundskolenämnden anser att möjligheten att göra en översyn om fördelning 

av uppdrag för att minska organisatoriska mellanrum kan vara intressant. 

I granskningen sägs vidare att trots uttalade strategier saknas ett gemensamt 

arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring 

barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för 

att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en 

del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt 

uppdrag i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där 

nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa 

parter på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och 

revideras. 

Grundskolenämnden är mycket tveksam till att ett sådant gemensamt arbete 

mellan de mjuka nämnderna för att ta fram mål och riktlinjer för samverkan 

med externa parter på generell nivå skulle ge några konkreta effekter. Om 

gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna i relation till externa aktörer ska 

initieras, så ska syften, innehåll och metoder noga övervägas. Vidare håller 

Grundskolenämnden med om granskningens skrivning om att en del i tidiga 

samordnade insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 

Grundskolenämnden har en kontinuerlig kontakt med de fristående 

grundskolorna inom kommunen. Det sker bland annat genom regelbundna 

möten mellan rektorerna för de fristående skolorna och tjänstemän i 

Grundskoleförvaltningen. Dagordningarna är öppna för alla deltagare för att 

lägga in punkter. I mötena deltar representanter för Stadsledningskansliet. 

Några frågor som varit aktuella under senare tid: 

• Social hållbarhet. Dialog om arbetet inom Social hållbarhet. 

Grundskolenämnden har valt att fokusera på elevers 

skolfrånvaro. De fristående skolorna kan vara intresserade av att 

delta i aktiviteter inom arbetet. 

• Planering för sommarskolkort. Grundskolenämnden 

administrerar sommarskolkorten även för eleverna i fristående 

grundskolor. 

• Ungas inflytande. Borås Stads ungdomsstrateg medverkade. De 

fristående skolorna bjöds in till en gemensam utbildning för 
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elevråd i högstadieskolor. Ungdomsstrategen informerade om 

LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkät som 

genomförs av elever i åk 8. 

• Corona-pandemin. De fristående skolorna och 

Grundskoleförvaltningen informerade varandra om läget och 

vidtagna åtgärder. Dialog om fritidshem vid eventuell 

skolstängning. Dialog om hur skolavslutningar planeras. De 

fristående skolorna får ta del av Grundskoleförvaltningens 

information och planer genom centrala krisledningen i Borås 

Stad. 

Vidare finns det en samverkan mellan Grundskolenämnden och de fristående 

skolorna om elevers övergångar mellan skolor. Det finns rutiner och 

övergångsplaner. Med anledning av Stadsrevisionens granskning ska 

övergången till de fristående gymnasieskolorna ses över. 

Det finns även ett välutvecklat samarbete mellan de fristående grundskolorna 

och Grundskolenämnden om skolvalet. Dialog om processer och tidsplaner 

genomförs. I portalen där vårdnadshavarna gör det digitala skolvalet finns även 

information om att de fristående grundskolorna kan väljas.  

Inom Grundskolenämnden pågår ett arbete om organisering och finansiering av 

nämndens kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper för elever 

med extraordinära stödbehov. Idag kan även rektorer för fristående skolor 

ansöka till Kommunikationsklass, A-resursen och Sjukhusskolan, men inte till 

de två andra grupperna som finns i nämndens organisation. Detta kan komma 

att ändras i framtiden, vilket skulle ge bättre likvärdighet för elever inom 

kommunen. 

Grundskolenämndens uppfattning är att samverkan med polisen i stort 

fungerar väl. Den sker i BRÅ och lokala nätverk, men även i enskilda ärenden. 

Inom Borås Stad är CKS, centrum för kunskap och säkerhet, en viktig 

samverkanspart, som också är inkopplad i ärenden och situationer där 

samverkan med polisen sker. Nämnden håller med om att SSPF, samverkan 

mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgård i särskilda individärenden, skulle 

kunna användas mer frekvent. Under hösten kommer därför metoden att 

repeteras för skolledning och elevhälsoteam. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens granskning: Borås Stads samverkan med externa parter 

kring barn och unga.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 24 februari 2020 10:18 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom Andersson; 

Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin 
Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Pär Arvidsson Fäldt; 
Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf Sjösten; Susanne Karlander; 
Christer Samuelsson; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Andreas Cerny; Oliver Öberg; Leila Pekkala; Ina Furtenbach Lindén; 
Förskolenämnden Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; 
Hans Abrahamsson; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Mats 
Tolfsson; Hasse Ikävalko; Kristina Ramsälv Waldenström; Magnus Stenmark; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-
Marie Halldén; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 
Håkan Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg 

Ämne: Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 
unga 

Bifogade filer: Missiv Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.pdf; 
Rapportsammandrag Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga.pdf; Rapport Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga.pdf 

 
Översänder Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 

 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Borås Stads samverkan med externa  
parter kring barn och unga  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar 
granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med gransknings-
resultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas res-
pektive kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning av samverkan i syfte 
att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas och förtydligas. Vidare kan ekonomistyrningsprin-
ciperna kopplat till samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga utvecklas. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan 
med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 
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Ordförande första revisorsgruppen   Ordförande andra revisorsgruppen
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses



4
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-
slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2 Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-
draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-
kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-
cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant
analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-
drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och
unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt
förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,
skola, polis och fritid.



11
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20 Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god
samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-
ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 



3

Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga

kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- 
och konsumentenämndens, Fritids- och folkhälsonämndens, Förskolenämndens, Kulturnämndens 
och Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt 
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I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säkerställa 
att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 
Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina rutiner 
för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
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i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister i samtliga 
granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
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äldrenämnden. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering 
av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Granskningens två huvudfrågor är om den interna 
kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder 
är tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen.

Intern kontroll 
Granskningen visar att den interna kontrollen gällande 
debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i de nämnder 
där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar 
ställning till om hanteringen av taxor och avgifter utgör 
en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med 
det som ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

De nämnder där riskanalys inte genomförs eller 
dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter genomförd 
riskanalys utan motivering exkluderas från den interna 
kontrollplanen, bedömer vi brister i sin interna kontroll. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant 
information kring hanteringen av riskanalyser och 
interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande 
styrdokumenten behöver kompletteras så att det 
säkerställs att samtliga nämnder får likvärdig, relevant 
och uppdaterad information om gällande rutiner. 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument 
som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna 
kompletteras och uppdateras 

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på 
en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens 
verksamhet

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
och Kulturnämnden förstärker sitt arbete med 
den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i 
sina riskanalyser 

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt 
arbete med den interna kontrollen genom 
att dokumentera motiveringen till varför 
kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen

Självkostnads- och likställighetsprincipen
Granskningen visar att nivån för många av de taxor 
och avgifter som kommunen har ansvar för styrs av 
lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid 
och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens 
storlek. 

Vår iakttagelse är att i samtliga granskade nämnder 
visade intervjupersonerna förståelse för och kännedom 
om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade 
mindre kännedom om hur stor del av verksamheten som 
är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs 
det inte systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag för 
Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att 
självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga 
tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om 
att gränsen för självkostnad inte överskrids.

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att 
säker ställa att nivån på taxor och avgifter i de berörda 
nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
efterlever likställighetsprincipen, gör vi bedömningen att 
gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till 
kommunallagens bestämmelser om dessa principer. 

För att säkerställa att självkostnads- och likstäl lig hets-
principerna efterlevs finns det utvecklingsmöjlighet i de 
nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller 
där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de 
egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett 
behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att 
de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning 
av taxor och avgifter i nämnderna. En samordning av detta 
arbete åligger Kommunstyrelsen.

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna ser över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter 
för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer 
för nämnderna för att säkerställa att de gällande 
principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning
Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller dokumentation av riktlinjer och anvis¬ningar 
kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden.
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Vi rekommenderar att: 

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden, 
tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter

• Det finns brister i samtliga granskade 
nämnder, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldre-
nämnden, när det gäller rutiner och doku men-
tation av kontroller för avgiftshantering. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Vård- och äldrenämnden, tillser att det upprättas 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i 
enlighet med beslutade taxor och att debiteringen till 
stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att 
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av 
bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering. 

Vi rekommenderar att:

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner 
och processer vid hantering av bygglovsavgifter 
för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i 
samtliga ärenden

• Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning 
som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Vilket vi bedömer innebär 
en risk för ekonomisk skada för kommunen. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. 

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor 
som är tillfredsställande. 
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1. Sammanfattning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom 
berörda nämnder tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.  

Intern kontroll 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till om hanteringen av 
taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen. 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs 
av lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid och kulturområdet där kommunen 
bestämmer avgiftens storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att 
göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från 
centralt håll för att säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter i nämnderna. En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen att utarbeta centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter. 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, att 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter. 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av 
avgiftshantering.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i enlighet med beslutade taxor och avgifter och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att Samhällsbyggnadsnämndens 
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.  

Vi rekommenderar att:  

• Samhällsbyggnadsnämnden att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovs-
avgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.  
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande.  
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2. Bakgrund  
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter.  

Från Qualitarium var huvudansvarig för granskningen Teodora Heim. Mattias Holmetun var projekt-
medarbetare och Roland Svensson kvalitetsansvarig.  

3. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 
• Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

6. Metod 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. Rapporten har varit föremål för faktagranskning där de intervjuade personerna 
fick ta del av iakttagelserna.  

7. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de 
iakttagelser som görs under granskningen.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 
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(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  



 

 14 

9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  
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Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

 



 

 1 

Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

 



 

 1 

Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  
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Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 
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Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00080 3.5.4.0 
 

  

 

Remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden tillstyrker remissen inkommen från Fritid- och 

folkhälsonämnden gällande gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler 

och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang.        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har remitterat rubricerande ärende till 
Grundskolenämnden och andra nämnder för att få ett gemensamt 
förhållningssätt kring upplåtelsen av skollokaler och idrottshallar i samband 
med övernattning vid olika evenemang. 
 
Efter inkomna svar tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen 
för fastställande av de gemensamma riktlinjerna.  
 
Fritid- och Folkhälsonämnden skriver att Borås Stads skollokaler och 
idrottshallar är en resurs för övernattning i samband med evenemang och 
träningsläger. Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en 
evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur nämnder och förvaltningar ska ta 
gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja 
föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker möten mellan barn 
och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet.  
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang.  
               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har remitterat rubricerande ärende till 
Grundskolenämnden och andra nämnder för att få ett gemensamt 
förhållningssätt kring upplåtelsen av skollokaler och idrottshallar i samband 
med övernattning vid olika evenemang. 
 
Efter inkomna svar tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen 
för fastställande av de gemensamma riktlinjerna.  
 
Riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottsevenemang och andra 
föreningsevenemang har tagits fram av tjänstepersoner från följande 
förvaltningar samt Räddningstjänsten: 
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Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, FOF 
Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF 
Grundskoleförvaltningen, GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVUF. 
Räddningstjänsten, RTJ  
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS  
Vård- och äldreförvaltningen, VÄF. 
 
Riktlinjer för gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar 
 
Fritid- och Folkhälsonämnden skriver att Borås Stads skollokaler och 
idrottshallar är en resurs för övernattning i samband med evenemang och 
träningsläger. 
Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 
Vision 2025 beskrivs hur nämnder och förvaltningar ska ta gemensamt ansvar 
för barn och unga bland annat genom att stödja föreningslivet. Under 
evenemang med övernattning sker möten mellan barn och unga. Både de som 
besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet.  
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

 

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 

arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

 

Syfte med riktlinjerna 
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 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

 

Förslaget i riktlinjerna är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

 

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 

förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 
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Ansvarig för uthyrning på respektive skola 
Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 
rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler. I samråd med 
Enhetschefs för kost och lokalvård avgörs om skolan vid uthyrningen kan 
erbjuda service i form av kost och lokalvård. Även samordnare för vaktmästeri 
måste tillfrågas om vaktmästarens tjänster kan erbjudas vid uthyrningen. 
 
Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

 

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför och vid behov under uthyrningarna. Planerat arbete 

innehåller bland annat reglering av ventilation, belysning och larm.  

 

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadielokaler ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Kostnadsberäkning 

och prisbild övernattning.  

 

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 
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Ordinarie personal under evenemanget 
Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 
vid varje evenemang.  
Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 
på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 
Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 
med FOF/arrangör. Viktigt att värna om kärnverksamheten i skolan, 
enhetschefs för kost och lokalvård på respektive skola avgör om skolan vid 
uthyrningen kan erbjuda service i form av kost och lokalvård.  
Kärnverksamheten får inte påverkas negativt eller belastas ekonomiskt tex 
gällande övertid och personalens arbetsförhållande och arbetsmiljö. Extra 
kostnad för skolan om uthyraren inte uppfyllt uthyrningsavtal, kostnaden ska 
kunna faktureras till arrangör i efterhand. 
 
Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 
 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslås att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

 

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Sex skolor har valts ut som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Tre gymnasier och tre grundskolor som 

redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt är intentionen att 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.  

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 

Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 

dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 

motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 

brandskydd för övernattning.  

 

Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Kostnadsberäkning och prisbild övernattning.  

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

 

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Kostnadsberäkning och 

prisbild övernattning.    

 

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
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Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Bäckäng

Fredrik: Bedömer dörrpartierna till 30.000 kr/st, då är dom inte brandklassade, men det behövs ju inte heller.

Jörgen/Lars: Hur många dörrpartier?

10 per plan, 20 rum totalt.

I så fall om vi installerar den dyrare varianten pratar vi 4700kr*20=94 000kr

Lars: Vad är en summersockel och rekommenderar du det?

Jag ska ge prisuppgifterna till Tommy Jingfors som ska föra dialog med Anders Waldau.

En totalsumma på 100 000 för att göra detta.

Den summan vill inte skolan ha på sin hyra.



Prisberäkningsmodeller för uthyrning till övernattning med måltider och lokalvård
2020-05-25

Prissättning

Logiplats och måltider per person

Lokalvård debiteras per timma

Lönegrundande faktorer Föreningstaxa

Arbetade timmar per månad 165

Snittfaktor lön helg 2,4

Sociala avgifter mm 1,4

Snittlön lokalvård, kr/mån (lön 1) 24800

Snittlön skolmåltid, kr/mån (lön 2) 27200

Snittlön intendent, vaktmästeri, säkerhetssamordning (lön 3) 30000

Timkostnad lokalvård helg , ((lön 1*1,4)/165+övertid)*2,4) 505

Timkostnad skolmåtid helg , ((lön 2*1,4)/165+övertid)*2,4) 554

Timkostnad serviceavgift dagtid , (lön 3*1,4)/165 255

Schablonhöjning per år , % 3

Logi 

Grundpris logi, kr/p (m2-pris gy/365)*m2 pp 19,73

Logi per person, m2 4

Kvadratmeterpris grundskola, per m2 1295

Kvadratmeterpris gymnasier, per m2 1800

Serviceavgift, per deltagare (((lön 3*1,4)/165)*8)/200) 10,18

Serviceavgift, h 8

Schablon antal boende serviceavgift 200

Nuvar.pris till kund Grundpris logi Serviceavgift Inpris sovplats Föreningskund Privatkund Vinst Kommentar

Logi skolsal, kr p/p 60 19,73 10,18 29,91 60 50,00% Vinst ska komma skolan till del och även finansiera gemensam admin till en viss del

Lokalvård, kr p/h 505 Ingen vinst

Måltidsgrundande faktorer

Måltidspris frukost (kök och råvaror) 15 Kennet Lundahl har bidragit med måltidspriset

Måltidspris lunch och middag (kök och råvaror) 30

Schablon frukost, 2 personal, 3h, baserat på 200p 16,62

Schablon lunch och middag, 3 personal, 5h, baserat på 200p 41,54

Matsal, hyra/h 170 Stor idrottshall kostar 110kr i föreningstaxa, om vi kör den taxan får vi en acceptabel måltidskostnad. Kan vi köra denna timkostnad vid måltid i samband med övernatning? Skolor kan sedan ha en annan taxa för matsalen som samlingslokal

Matsal, baseras på lunch/middags-tidsåtgång 5 Lägger man ner mindre än 5h på en måltid uppstår vinst

Matsal, antal portioner som priset baseras på 100 Vid fler protioner uppstår vinst 

Matsal schablon hyra per portion, baserat på 5h för måltid samt 200p 8,50

Nuvar .pris till kund Måltidspris Schablon personal Matsal Pris föreningskund Pris privatkund Vinst Kommentar

Frukost, p/p 54 15 16,62 8,50 40 Viss vinst Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration.

Lunch och middag p/p (kyckling, pastarätter) 63 30 41,54 8,50 80 Viss vinst Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration.

Erbjudande utöver standardutbud om arrangören önskar det:

Middag, p/p (helt kött, stek, gryta) 72 40 41,54 8,50 90 Viss vinst Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration.

Övriga frågor

Hyra matsal per timma som samlingslokal utan kök och övernattning, vad ska det kosta? Borde vara ett kvadratmeterbaserat pris så det blir samma på alla skolor

Hyra andra lokaler borde prissättas med samma resonemang som hyra av matsal ovan. 

Matsedel, alltså möjliga måltider ska fram i vårt erbjudande till kund



Kostnader, kostnadstäckning och vinstfördelning
2020-05-25

Kostnader

Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 147 000 kr/år 

Budgeterad intäkt

Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000 kr

Finasiering 

FOF finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr

Intäkter uthyrning finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr

Vinstfördelning och kostnadstäckning 

FOF får kostnadstäckning  50% av Eventsamordnare ur budgeterad intäkt 73500 kr

Resterande budgeterad intäkt  till vinstdelning 226500 kr

Vinstdelning per budgeterad natt 45,30 kr

Förklaring vinstdelning, exklusive vinst på mat

Varje skola får i ersättning per gästnatt enligt budget 45,30 kr

Varav serviceavgiften uppgår till 10,18 kr

Vinst per gästnatt som går till skolans verksamhet 35,12 kr

Exempel 

Övernattning 200p, 2 nätter ger 14047 kr

Övernattning 400p, 2 nätter ger 28095 kr

Övernattning 600p, 2 nätter ger 42142 kr



Bäckäng

Fredrik: Bedömer dörrpartierna till 30.000 kr/st, då är dom inte brandklassade, men det behövs ju inte heller.

Jörgen/Lars: Hur många dörrpartier?

10 per plan, 20 rum totalt.
I så fall om vi installerar den dyrare varianten pratar vi 4700kr*20=94 000kr

Lars: Vad är en summersockel och rekommenderar du det?

Jag ska ge prisuppgifterna till Tommy Jingfors som ska föra dialog med Anders Waldau.

En totalsumma på 100 000 för att göra detta.
Den summan vill inte skolan ha på sin hyra.



Prisberäkningsmodeller för uthyrning till övernattning med måltider och lokalvård
2020‐05‐25

Prissättning
Logiplats och måltider per person
Lokalvård debiteras per timma

Lönegrundande faktorer Föreningstaxa
Arbetade timmar per månad 165
Snittfaktor lön helg 2,4
Sociala avgifter mm 1,4
Snittlön lokalvård, kr/mån (lön 1) 24800
Snittlön skolmåltid, kr/mån (lön 2) 27200
Snittlön intendent, vaktmästeri, säkerhetssamordning (lön 3) 30000
Timkostnad lokalvård helg , ((lön 1*1,4)/165+övertid)*2,4) 505
Timkostnad skolmåtid helg , ((lön 2*1,4)/165+övertid)*2,4) 554
Timkostnad serviceavgift dagtid , (lön 3*1,4)/165 255
Schablonhöjning per år , % 3

Logi 
Grundpris logi, kr/p (m2‐pris gy/365)*m2 pp 19,73
Logi per person, m2 4
Kvadratmeterpris grundskola, per m2 1295
Kvadratmeterpris gymnasier, per m2 1800
Serviceavgift, per deltagare (((lön 3*1,4)/165)*8)/200) 10,18
Serviceavgift, h 8
Schablon antal boende serviceavgift 200

Nuvar .pris till kund Grundpris logi Serviceavgift Inpris sovplats Föreingskund Privatkund Vinst  Kommentar
Logi skolsal, kr p/p  60 19,73 10,18 29,91 60 50,00% Vinst ska komma skolan till del och även finansiera gemensam admin till en viss del
Lokalvård, kr p/h 505 Ingen vinst

Måltidsgrundande faktorer

Måltidspris frukost (kök och råvaror) 15 Kennet Lundahl har bidragit med måltidspriset

Måltidspris lunch och middag (kök och råvaror) 30

Schablon frukost, 2 personal, 3h, baserat på 200p 16,62

Schablon lunch och middag, 3 personal, 5h, baserat på 200p 41,54
Matsal, hyra/h 170 Stor idrottshall kostar 110kr i föreningstaxa, om vi kör den taxan får vi en acceptabel måltidskostnad. Kan vi köra denna timkostnad vid måltid i samband med övernatning? Skolor kan sedan ha en annan taxa för matsalen som samlingsloka
Matsal, baseras på lunch/middags‐tidsåtgång 5 Lägger man ner mindre än 5h på en måltid uppstår vinst
Matsal, antal portioner som priset baseras på 100 Vid fler protioner uppstår vinst 
Matsal schablon hyra per portion, baserat på 5h för måltid samt 200p 8,5

Nuvar .pris till kund Måltidspris  hablon person Matsal  Pris föreningsPris privatkund Vinst  Kommentar
Frukost, p/p 54 15 16,62 8,50 40 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration
Lunch och middag p/p (kyckling, pastarätter) 63 30 41,54 8,50 80 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Erbjudande utöver standardutbud om arrangören önskar det:
Middag, p/p (helt kött, stek, gryta)  72 40 41,54 8,50 90 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Övriga frågor
Hyra matsal per timma som samlingslokal utan kök och övernattning, vad ska det kosta? Borde vara ett kvadratmeterbaserat pris så det blir samma på alla skolor
Hyra andra lokaler borde prissättas med samma resonemang som hyra av matsal ovan. 

Matsedel, alltså möjliga måltider ska fram i vårt erbjudande till kund



Kostnader, kostnadstäckning och vinstfördelning
2020‐05‐25

Kostnader
Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 147 000 kr/år 

Budgeterad intäkt
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000 kr

Finasiering 
FOF finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr
Intäkter uthyrning finansierar 50% av Eventsamordnaren  73500 kr

Vinstfördelning och kostnadstäckning 
FOF får kostnadstäckning  50% av Eventsamordnare ur budgeterad intäkt  73500 kr
Resterande budgeterad intäkt  till vinstdelning 226500 kr
Vinstdelning per budgeterad natt 45,30 kr

Förklaring vinstdelning, exklusive vinst på mat
Varje skola får i ersättning per gästnatt enligt budget 45,30 kr
Varav serviceavgiften uppgår till  10,18 kr
Vinst per gästnatt som går till skolans verksamhet 35,12 kr

Exempel 
Övernattning 200p, 2 nätter ger 14047 kr
Övernattning 400p, 2 nätter ger 28095 kr
Övernattning 600p, 2 nätter ger 42142 kr
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
 

  

 

Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning  

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.                

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottsevenemang och andra 
föreningsevenemang.  
 

Tjänstepersoner från följande förvaltningar samt Räddningstjänsten arbetar 

med förslag till riktlinjerna kring övernattning i skollokaler; 

- Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, FOF 

- Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF 
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- Grundskoleförvaltningen, GRF 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVUF. 

- Räddningstjänsten, RTJ  

- Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, 

CKS  

- Vård- och äldreförvaltningen, VÄF. 

 

Sammanfattning 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 

arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

 

 

Syfte 
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 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

Organisation och processbeskrivning  

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

Förslaget är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 

förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 
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Ansvarig för uthyrning på respektive skola 

Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 

rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler.  

Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför uthyrningarna. Planerat arbete innehåller bland annat 

reglering av ventilation, belysning och larm.  

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadieskolor ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

 

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Kostnadsberäkning 

och prisbild övernattning.   

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 

 

Ordinarie personal under evenemanget 

Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 

vid varje evenemang.  

Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 
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på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 

Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 

med FOF/arrangör.  

Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslår vi att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Vi har valt sex skolor som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Vi har valt tre gymnasier och tre 

grundskolor som redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt vill vi 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.  

 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 
Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 
dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 
motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 
brandskydd för övernattning.  
 
 

 

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Kostnadsberäkning och prisbild övernattning.  

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Kostnadsberäkning och 

prisbild övernattning.    

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget.  

Remissförfarande 

Ärendet remitteras till nedanstående nämnder; 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Räddningstjänsten 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS  

Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 

Remissvar önskas senast 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01                           

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten 

5. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 
samband med evenemang och träningsläger. 
Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 
Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 
annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 
möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 
lärdomar för livet.  
 
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang. 
 
Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 
förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 
evenemang och träningsläger att öka.                

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01             

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-06-18.  
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Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-06-18. 
 
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 
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Datum 

2020-06-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

  

 

 

Remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

 

Remissinstanser 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten, SÄRF 

5. Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (behöver inte svara.) 

7. Stadsledningskansliet (övergripande kost- och lokalvård) 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2020-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00100 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033 358272



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
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Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00083 3.5.1.0 
 

  

 

Yttrande över Föreskrifter för avfallshantering 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka Föreskrifter för avfallshantering.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss. 

Grundskolenämnden har inget att erinra mot förslaget. Grundskolenämnden 

tillstyrker föreskrifter för avfallshantering för Borås Stad.  

De gällande Föreskrifter för avfallshantering från 2012 behöver uppdateras.  

Föreskrifterna gäller sortering, förvaring, hämtning och transport av 

hushållslikanande avfall och förslaget innebär bland annat införande av nya 

avfallsbehållare med flera fack för sortering. Förslaget till föreskrifter innehåller 

inledande bestämmelser (kap 1) med mer utförliga definitioner och ett 

uppdaterat regelverk. Förslaget innehåller en tydligare struktur och en 

omformulerad fördelning av ansvar. Förutom kommunens ansvar, 

fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar (kap 2) ingår 

också producentansvar och ansvar vid evenemang, vilket är nytt jämfört med 

gällande föreskrifter. Kapitel 3 Hushållsavfall är mer utvecklat och innehåller ett 

separat avsnitt 3.2 Avfallsspecifika anvisningar. Detta avsnitt innehåller en 

större katalog av avfall för sortering, förvaring, hämtning och transport jämfört 

med gällande föreskrifter där ingår bland annat hantering av invasiva 

främmande växter, filtermaterial från fosforfällor, 

stickande/skärande/smittförande avfall, aska samt döda sällskapsdjur.  

Hämtningsplats och transportvägar som har varit en bilaga till föreskrifter ingår 

enligt förslaget i kap 3 Hushållsavfall. Nämnden förutsätter att Borås Energi 

och Miljö informerar allmänheten och verksamheter om förändringar för att 

underlätta organisering av avfallssortering, förvaring, hämtning eller transport.          

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter avfallshantering. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

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

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

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

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

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

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

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

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

kvicksilver), bilbatterier etc. 

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

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

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

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

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

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

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

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

 

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

glas som inte är förpackning etc 

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

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

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

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

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

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

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

Farligt avfall  
 

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

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

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

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

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

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

Grovavfall  
 

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

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

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

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

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

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

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

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



 

 

 
Batterier 

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

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

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

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

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-07-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Avfallsföreskrifter 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala nämnder 

2. Kommunala Bostadsbolag 

3. Borås Energi- och miljö AB 

 

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

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

Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Föreskrifter om avfallshantering  

 

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

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

avfallshanteringen i Borås Stad.  

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

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

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

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

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

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

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

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

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

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

föreskrifter. 

 

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

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2011:927), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

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

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

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

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

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  

 

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

5 
 

 

1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

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

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

 

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

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

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

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

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

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

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

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

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

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

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

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

kärl- och säckavfall.  

 

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

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

 

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

kvistar och gräsklipp. 

 

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

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

Konsument-

elavfall 

 

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

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

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

och 142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

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

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

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

ovan. 

 

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

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

 

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

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

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

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

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

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

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

bedömt nyttjande. 

 

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

behandlingskostnaderna. 

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

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

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

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

 

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

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

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

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

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

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

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

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

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

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

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

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

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

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

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

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

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

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

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

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

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

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

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

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

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

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

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

 

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

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

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

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

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

enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

 

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

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

stöd av miljöbalken. 

 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

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

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

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

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

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

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

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

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

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

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

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

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

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

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 
 

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

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

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

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

 

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

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

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

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

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

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

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

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

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

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

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

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

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

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

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

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

renhållaren.  

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

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

därmed jämförligt avfall. 

 

3.1 Behållare och emballering 
 

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

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

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

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

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

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

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

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

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

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

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

containrar. 

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. 

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

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

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

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

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

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

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

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

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

 

 

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

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

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

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

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

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

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

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

tillsammans med följande kriterier: 

 

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

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

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

luftintag till byggnader.  

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

12 
 

E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

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

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

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

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

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

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

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

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

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

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

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

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

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

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

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

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

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

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

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

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

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

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

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

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

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

återvinningstaxan. 

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

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

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

3.2.1 ALLMÄNT 

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

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

 

3.2.2 MATAVFALL 

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

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

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

 

Emballering, behållare och förvaring 

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

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

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

och Miljö för påsen användas. 

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

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

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

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

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

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

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

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

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

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

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

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

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

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

varannan vecka. 

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

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

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

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

Miljö bestämmer. 

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

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

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

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

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

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

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

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

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

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

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

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

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

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

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

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

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

 

3.2.4 GROVAVFALL 

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

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

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

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

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

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

 

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

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

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

 

Hämtningsintervall 

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

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

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

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

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

 

Behållare och emballering 

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

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

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

de inte läcker vid normal hantering.  

 

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

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

 

 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

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

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

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

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

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

 

Batterier 

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

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

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

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

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

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

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

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

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

 

Emballering och förvaring 

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

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

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

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

 

Kompostering 

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

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

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

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

konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

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

 

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

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

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

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

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

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

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

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

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

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

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

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

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

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

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

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

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

 

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

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

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

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

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

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

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

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

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

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

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

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

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

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

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

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

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

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

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

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

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

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

 

 

Hämtningsintervall 

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

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

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

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

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

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

 

Tillgänglighet 

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

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

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

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

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

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

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

återvinningstaxa. 

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

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

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

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

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

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

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

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

beställning från fastighetsägaren. 

 

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

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
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3.2.12 TOALETTBODAR 

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

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

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

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

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

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

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

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

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

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

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

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

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

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

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

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

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

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

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

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

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

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

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

om vad som ska hämtas.  
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3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

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

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

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

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

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

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

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

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

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

 

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

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

 

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

Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

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

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

går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

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

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

 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

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

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

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

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

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

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

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

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

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

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

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

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

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

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

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

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

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

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

uppstår. 

 

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

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

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

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

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

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  

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

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

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

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

Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

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

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

på borttransport. 

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

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

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

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

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

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

högre än 1:12. 

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

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

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

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

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

befintliga avfallsutrymme). 

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

hämtningsfordonets bakre del. 

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

 

 

3.7.1 DÖRR 

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

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

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

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

 

 

3.7.2 RUMMET 

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

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

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

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

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

 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

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

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

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

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

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

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

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

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

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

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

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

 

3.7.6 BELYSNING 

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

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

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

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

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

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

sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

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

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

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

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

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

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

entreprenör.  

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

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

25 
 

Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

26 
 

 

5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter. 

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

 

 § 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

• komposteringen sker skadedjurssäkert   

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• det bedrivs jordbruk på fastigheten  

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar  

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning 
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås 

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon  

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §  

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

 

§ 7 Testområde  
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 
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Yttrande över motion: Utveckla stödet till barn med 

autism 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen Utveckla stödet till barn med autism 

och översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där man yrkar att 

Kommunfullmäktige ska besluta att uppdra till Grundskoleförvaltningen att 

utreda förutsättningarna och behovet av resursgrupp, så kallad A-resurs, i 

årskurs F-3 för elever med autismspektrumtillstånd. 

Grundskolenämnden gav i Budget 2019 förvaltningschefen i uppdrag att ta 

fram en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom 

ramen för kommunens särskilda undervisningsgrupper. 

Under 2019 har en arbetsgrupp tillsatts. Den har påbörjat ett arbete som 

handlar om analys av läge och behov inom Grundskoleförvaltningen. Gruppen 

har även tittat på faktorer som lokaler, skolskjuts och ekonomi. 

Andra faktorer inom området är skolornas lärmiljöer, vilka är en förutsättning 

för inkludering och arbetet med särskilt stöd. Tillgängliga lärmiljöer är 

avgörande för att elever bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt även för att 

förebygga behovet av att fler elever ska gå i särskilda undervisningsgrupper. Att 

utveckla verksamhetens tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, 

fysiska och sociala miljön i relation till elevernas behov och förutsättningar för 

lärande. 

Svaret på uppdraget har ännu inte färdigställts inom Grundskoleförvaltningen, 

utan återrapportering till Grundskolenämnden beräknas kunna ske under 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Motion: Utveckla stödet till barn med autism. 

                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige  
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Motion 

 
 

 

Utveckla stödet till barn med autism  
 

Goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd (AST), och om den enskilda eleven behov, är 
avgörande faktorer för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs 
inför i skolan. Det är vanligt att elever med AST har en ojämn begåvningsprofil, som gör att 
eleven kan vara förvånansvärt stark i vissa ämnen samtidigt som han/hon har stora 
svårigheter i andra. Detta kan vara svårt att hantera pedagogiskt. Elever med AST har 
vanligen en betydligt senare social och känslomässig mognad än klasskamraterna. Det gör 
att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen och eleven med AST kan riskera 
att hamna i en utsatt situation. 
 
Forskningen visar att under mellan- och högstadieåren får många med AST en ökad 
medvetenhet om sin funktionsnedsättning. Dålig självkänsla och tonårsdepressioner är inte 
ovanliga inom detta åldersspann, med ett ökat hemmasittande som ett resultat. Vi ser även 
en trend att ”hemmasittandet” nu börjar gå ned i åldrarna. 
 
Med riktade utbildningsinsatser för pedagoger och genomtänkta anpassningar i lärmiljön har 
många elever med AST fått bättre förutsättningar att klara en skolgång i det ordinarie 
klassrummet på våra skolor i kommunen. På detta område har Borås stad haft ett flerårigt 
arbete med vissa framgångar. 
 
För elever med extraordinära behov inom autismspektrumtillstånd erbjuder Borås Stad idag 
särskild undervisningsgrupp, så kallad A-resurs, för årskurs 4-6 samt 7-9, förlagd  på 
Dalsjöskolan respektive Bodaskolan. Dock har det kommit signaler från verksamheten att det 
finns önskemål om liknade resursgrupp för de lägre årskurserna. 
 
 
Med anledning av ovan information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta,  
 

att:  uppdra Grundskoleförvaltningen utreda förutsättningarna och behovet av 
resursgrupp, så kallad A-resurs, i årskurs F-3 för elever med 
autismspektrumtillstånd.  

 

 

 

Anders Alftberg(SD)   Martin Sörbom(SD) 

Ledamot    Ersättare 

     



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Håkan Anving 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00061 3.5.4.0 
 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämndens beslutar att nämndens protokoll på Borås Stads 

webbplats från och med den 25 september 2018 ska tillgänglighetsanpassas. 

Likaså ska föredragningslistan tillgänglighetsanpassas från och med den 23 

september 2020.  

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Grundskolenämndens 

förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service1 : 

- Inkomna handlingar. 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar.        

Sammanfattning 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft.  

Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom 

en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet 

med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 

personer med funktionsnedsättning.  

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.  

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 

tidsberoende media (video m.m.) berörs från och med den 23 september 2020. 

Men anledning av ovanstående ser Grundskolenämnden ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven. Dock finns ett undantag för 

oskäligt betungande anpassning.  

                                                      
1 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service berör ”Undantag för oskäligt 
betungande anpassning”. 
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Grundskolenämnden gör samma bedömning som Kommunstyrelsen att 

inkomna handlingar till Grundskolenämndens förvaltning ska undantas kravet 

på tillgänglighetsanpassning, De handlingar som Staden framställer själva ska 

dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider 

av handlingar på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och 

egenupprättade, detta framförallt inom nämndadministrationen. Dessa 

handlingar tenderar till att bli omfattande och undantas också 

tillgänglighetskravet.  

För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska 

föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 

tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 

protokollet.  

Samtliga handlingar som inkommer till Grundskolenämnden publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent.  

Grundskolenämnden fattar nu ett beslut i likhet med Kommunstyrelsens 

bedömning för att få en samsyn inom Staden.                  

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör 

genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är 

möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller  

avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 

personer med funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 
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- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 

tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

 

Men anledning av ovanstående ser Grundskolenämnden ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Grundskolenämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Grundskolenämndens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning. Grundskolenämnden kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs. De handlingar som 

Staden framställer själva ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att 

det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med 

inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt inom 

nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och 

undantas också tillgänglighetskravet. 

För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska 

föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 

tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 

protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Grundskolenämnden publiceras även i 

Stadens webbdiarium. Då dessa handlingar enligt ovan inte 

tillgänglighetsanpassas undantas även webbdiariet tillgänglighetskraven. Likaså 

även Ciceron Assistent. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 

offentlig service 2020-05-25.  

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 
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Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Håkan Anving 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00109 3.5.4.0 
 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att undanta nedanstående från 

tillgänglighetsanpassning med hänvisning till oskäligt betungande anpassning, 

med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service1 : 

- undanta anpassningar av filer på intranätet som är publicerade fram till 31 

december 

  2020 

- undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se 

- undanta lärplattformen Ping Pong och kommunikationen från densamma 

- undanta schemaplaneringsverktyg såsom Skola 24 

- undanta Dexter, skolvalssystemet, system för skolmatsedel.        

Sammanfattning  

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en 

offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara 

tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen. 

En förvaltning kan göra undantag av vissa delar om det kräver ”oskäligt 

betungande anpassning” för att klara lagstiftningens alla delar. Bestämmelser 

om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.’ 

Utifrån att det skulle krävas oskäligt betungande arbete i vissa fall omöjligt så 

föreslås följande undantag: 

- undanta anpassningar av pdf:er på intranätet som är publicerade fram till 31 

december 

  2020 

- undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se 

                                                      
1 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service berör ”Undantag för oskäligt 
betungande anpassning”. 
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- undanta lärplattformen Ping Pong och kommunikationen från densamma 

- undanta schemaplaneringsverktyg såsom Skola 24 

- undanta Dexter, skolvalssystemet, system för skolmatsedel.               

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft.  

Enligt lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom 

en teknisk lösning som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet 

med tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Lagen syftar till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för 

personer med funktionsnedsättning.  

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019.  

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 

tidsberoende media (video m.m.) berörs från och med den 23 september 2020. 

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service gäller både förvaltningens 

externa webbsidor på boras.se och våra sidor på intranätet samt system såsom 

Dexter, Ping Pong, Google, appar, filmer med mera. 

Men anledning av detta behöver förvaltningen se över: 

• anpassningar av förvaltningens sidor på Borås Stads webbplats 

boras.se och Borås Stads intranät 

• hantering av filer kopplat till förvaltningens sidor på boras.se 

• hantering av filer kopplat till förvaltningens sidor intranät 

• system som används av främst medborgare 

• appar (ska vara tillgängliga från 2021-06-23) 

 

Undantag 

En förvaltning kan göra undantag av vissa delar om det kräver ”oskäligt 

betungande anpassning” för att klara lagstiftningens alla delar.  

”En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet om det är 

oskäligt betungande att göra det. Bestämmelser om det finns i 12 § lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den 

offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 

samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 

uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Om en offentlig aktör bedömer att viss digital service ska undantas från kraven 

på tillgänglighet för att anpassningen är oskäligt betungande så ska de framgå av 

tillgänglighetsredogörelsen.”  
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Källa: digg.se som är tillsynsmyndighetens webbplats. 

Utifrån att det skulle krävas oskäligt betungande arbete i vissa fall omöjligt så 

föreslås följande undantag: 

• undanta anpassningar av filer på intranätet som är publicerade 

fram till 31 december 2020. Utan undantaget behöver 

förvaltningen bland annat anpassa hundratals dokument bakåt i 

tiden.  

• undanta förvaltningens kvalitetsrapporter på boras.se. 

Rapporterna är långa med många tabeller som inte kan 

tillgänglighetsanpassas. Allmänheten får veta det centrala i 

rapporterna genom att förvaltningen enligt rutin publicerar en 

nyhet på boras.se när rapporten har varit uppe i nämnden.   

• undanta lärplattformen Ping Pong och kommunikationen genom 

densamma. Upphandling på ny lärplattform kommer att påbörjas. 

• Undanta schemaplaneringsverktyg såsom Skola 24 undantas. 

Programmen består av tabeller vilket inte går att 

tillgänglighetsanpassa. Läses upp som bild. 

• Undanta Dexter, skolvalssystemet, system för skolmatsedel. 

Systemen är inköpta, vilket innebär att förvaltningen inte har 

möjlighet att göra nödvändiga anpassningar för tillgänglighet 

enligt direktivet.                            

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Undantag från Lag om tillgänglighet till digital 

offentlig service 2020-05-25.  

2. Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Anslagsframställan Nya Fristadhallen  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna anslagsframställan på Nya 

Fristadhallen som Lokalförsörjningsnämnden föreslår.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-

nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 

Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 

samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 

för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 

musiksal i byggnaden.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 och 

tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29 och Grundskole-

nämnden 2020-01-28 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2020-03-02.   

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 38 540 000 kr.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden beslutar att godkänna anslagsframställan på Nya 

Fristadhallen som Lokalförsörjningsnämnden beslutat.      

Projektets handläggning 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till Lokalförsörjnings-

nämnden att starta en förstudie gällande ny idrottshall i Fristad. 

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2018-06-12. 

Grundskolenämnden hemställde 2018-06-19 till Lokalförsörjningsnämnden att 

samverka med Grundskoleförvaltningen i projektet för att utreda möjligheterna 

för grundskolan att nyttja idrottshallen i sin verksamhet samt att tillskapa en 

musiksal i byggnaden.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2019-12-10 och 

tillstyrktes av Fritids- och folkhälsonämnden 2020-01-29 och Grundskole-

nämnden 2020-01-28, samt beslutades i Kommunstyrelsen 2020-03-02. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 38 540 000 kr. 
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Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Föreningen Fristad GOIF har lyft sina behov till Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen att de har behov av utökade lokaler för sin 

innebandyverksamhet i Fristad och utökade publikplatser. Det finns möjlighet 

att ansluta en ny idrottshall till den befintliga och på så sätt samutnyttja lokaler.  

Fristadskolan och Gula skolan har idag ett behov av en musiksal med 

tillhörande grupprum och lärarrum till musik och idrottslärare vilket tillskapas i 

den nya byggnaden. Fristadskolan och Gula skolan har behov av att använda 

den nya hallen i sin idrottsundervisning då elevflödena ökar på de båda 

skolorna och att nyttja vid större samlingar tex olika traditionella sammanhang 

eller andra evenemang. 

Mål 

Projekteringen tar vid med den idrottshall (fullstora spelmått) som förstudien 

har tagit fram med tillhörande läktare med en kapacitet om ca.500 sittplatser. 

Idrottshallen utrustas med idrottsutrustning för att passa skolans behov för sin 

idrottsundervisning. Idrottshallen får erforderlig mängd omklädning och 

toaletter. På plan 2 byggs det en cafeteria som kan användas av 

idrottsföreningen Fristad GOIF.  

En musiksal med tillhörande grupprum samt lärararbetsrum skapas. Total BRA 

area för nybyggnationen är 2844 ²m varav 150 m² är avsedda för 

Grundskoleförvaltningen. Hela byggnaden skall uppnå nivå grön i Västra 

Götalands riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer. Då ytorna runt 

idrottshallen är begränsade så är möjligheten att tillskapa fler parkeringsplatser 

liten. Mellan byggnaderna kommer en mindre teorisal kombinerat som en 

dans/rörelserum byggas för skolans behov samt för uthyrning på eftermiddagar 

och kvällar. Tidplan 

Byggstart preliminärt jan 2021 med preliminär inflyttning jan 2022. 

Ekonomi 

Grundskolenämndens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra Fritid- och 

folkhälsonämnden    1 879 065 kr  

Ny schablonhyra Grundskolenämnden 1 733 526 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 
Fritid- och folkhälsonämnden 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 
Grundskolenämnden 0 kr  

Total hyra Grundskolenämnden och 
Fritid- och folkhälsonämnden 3 612 591 kr  

 

 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslut i Lokalförsörjningsnämnden: Anslagsframställan på Nya Fristadhallen  

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen. 

2. Fritid- och folkhälsonämnden. 

3. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson  

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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NYBYGGNAD-MELLANDEL NYBYGGNAD-IDROTTSHALL

YV15

FÖNSTER BAKOM RIBBOR
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5 5

2

STR

SPELARENTRÉ DANS/TEORISAL

SOLCELLER

6

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

IN-LUFT VENT
BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

NYBYGGNAD-IDROTTSHALL NYBYGGNAD-MELLANDEL BEF.BYGGNAD

3

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

1. SANDWICH-PANEL: kulör brunröd.
2. SOCKEL: obehandlad betong, kulör grå. 
3. RIBBFASAD: snedställda träribbor, 
monterade på horisontellt bärverk framför 
sandwichpanel, mått ca 70 x 45mm. 
Träribborna laserars/betsas samt 
horisontellt bärverk i brunröd kulör, samt 
utvalda träribbor (ca 5%) täckmålas i lika 
kulör för att urskilja sig i mättnadsgrad 
och bilda ett mönster. 
4. STÅLTRAPPA: kulör brunröd.
5. TAKPAPP: kulös svart.
6. FALSAT PLÅTTAK: kulör brunröd

PLÅTARBETEN 
Idrottshall: kulör brunröd.   
Mellandel: kulör grafitgrå

FÖNSTER/DÖRRAR 
Idrottshall: kulör brunröd. Dörrblad i 
huvudentréparti kulör kromat stål för 
tillgänglig kontrastering.
Mellandel: kulör svart/grafitgrå. Dörrblad i 
huvudentréparti kulör kromat stål för 
tillgänglig kontrastering.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E Vinnergi AB

V Bengt Dahlgren

W Bengt Dahlgren

M -

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

FASADER

A-40-3-1001

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄST

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



26,0 m²

0122 (-23)
FRD SKOLGYMN.

26,0 m²

0126 (-27)
FRD SKOLGYMN.

16,5 m²

0121
STÄD

10,0 m²

0124
FRD

14,0 m²

0129
FRD ALLMÄNT

16,5 m²

0128
FRD INNEB.

26,0 m²

0130
FJÄRRVÄRME/EL

10,0 m²

0125
FRD

78,0 m²

0104
MUSIK

16,5 m²

0106
ÖVN. RUM

16,5 m²

0107
ÖVN. RUM

17,5 m²

0108
FRD

12,0 m²

0105
ÖVN. RUM

7,0 m²

0103
HALL

89,0 m²

0102
ENTRÉ

38,5 m²

0149
LÄRARE

9,5 m²

0150
SAMTAL

35,0 m²

0131
OMKL.0133

DUSCH

0132
RWC

35,0 m²

0134
OMKL. 0135

DUSCH

0136
RWC

35,0 m²

0143
OMKL.

0145
DUSCH

0144
RWC

35,0 m²

0146
OMKL.

0148
DUSCH

0147
RWC

0137
RWC/D

0142
RWC/D

8,5 m²

0138
OMKL.

0117
RWC

0112
WC

0113
WC

0114
WC

0115
WC

0116
WC

0110
FRD

11,5 m²
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VINDFÅNG
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78,0 m²
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16,0 m²

0111
TVÄTT

MUSIK

RIBBFASAD

BE
F.
BY

GG
NA

D

AKAKAK

AK AK

AK

AK

AK AK

AK

AKAK

AK AK

AK

A
K

A
K

+149,85
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+149,85

+149,85

+149,85

K/F H
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D8 D8 D8 D8 D8

M
P1
8

D11

PD18

PD14

D10
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F14x21
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0118
KORRIDOR

D1
2

MP23

M
P1
4-

DB
L

F15x6F15x6F15x6F15x6F15x16F15x16
BH 1 800 BH 1 800 BH 1 800 BH 1 800

F1
0x
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MP11x21 MP11x21

TP

TP
TP

M
P

M
P

UM
P
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P

MP

MP

D10

D10

D10

D10

TP TP

TP
D10

D10

D10

UM
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3
UM

P2
3

UM
P

UM
P

D10-DBL

HISS

0109
IDROTTSHALL

0119
FRD/ST

0151
FRD

MP MP

RIBBFASAD

AV-DBLAV-DBL

AK KL

KL

KL

KL

DS

SV

TM

TTKM

D10 D10

WB WB

KL

KL

KL

KL

KL

KL för båda MP15

Spolvägg

Redskaphållare

STRSTRSTRSTR

STR STR STR

KL

Förberett 
för projektor
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för TV
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för projektor

Förberett 
för TV

FD
12
x2

1

F8
0x
27
M
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H 
0

MP MP

BH 0

STR STR

FÖRKLARINGAR
SPELPLANER SAMT PLUSHÖJDER ANGES I METER.
ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
KONNEKTIONSLINJE
BRANDCELLSGRÄNS EI30
BYGGNADSDEL SOM RIVS

GLASAD DÖRR

TÄT DÖRR

AH =  AVLUFTNINGSHUV
AK =  ARMBÅGSKONTAKT
AV =  AV-skåp
-DBL =  DÖRRBLADLÄSARE ENL. E
B =  BÄNK
BH =  BRÖSTNINGSHÖJD
D =  DÖRR
DP =  DAMMSUGARE PLATS
F =  FÖNSTER
FD =  FÖNSTERDÖRR
H =  HÖGSKÅP
KL =  KORTLÄSARE ENL. E
KM =  KOMBIKURMASKIN LADDNINGSPLATS
MP =  METALLPARTI
PD =  PARDÖRR AV TRÄ
STR =  STUPRÖR
SV =  STÄDVAGN PLATS
TM =  TVÄTTMASKIN
TP =  TRÄPARTI
TT =  TORKMASKIN
UL =  UPPSTIGNINGSLUCKA
UMP =  UTVÄNDIGT METALPARTI
WB =  WHITEBORD

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV
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K

E Vinnergi AB
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0

METER
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TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

KONNEKTIONSLINJE PLAN 10

A-40-1-1110

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



84,5 m²
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RÄCKE RÄCKE RÄCKE

F K
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STRSTRSTR

FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
ALLA ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR SE RITN. A-40-1-1110.
      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E Vinnergi AB

V Bengt Dahlgren

W Bengt Dahlgren

M -

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

KONNEKTIONSLINJE PLAN 11

A-40-1-1210

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 31 840 38 850 Myndighetskostnader 0 600 2 900 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 400 2 600
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 2 500 1 980 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 1 400 800
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 90 210
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 30 90
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 300 150
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 120 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 120 120
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 120 120
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 30
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 80
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 120 120
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 100 110

Summa entreprenadutgift 0 31 840 38 850 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0 Kostnader för kontroll 0 300 360 0
Summa utgifter projektet 0 36 540 45 040 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 40 120
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 140 140

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 30 30
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 30 30
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 30 30
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 2 000 900 9652 8885   Kontroll Övrigt 30 0
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 900
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 300 50 0

Summa total för projektet 0 38 540 45 940 0 9852 8125   Ränta under byggtid 300 50
Yta m² BTA 3 290 3 290 3 125 3 125 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 0 11 714 14 701 0 Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 0 9 678 12 432 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 0 1 429 1 981 0



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  /

Färdigställt Våren 2021

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 6 100 000 13,28% 6 100 000 13,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

9 000 000 19,59% 9 000 000 19,59%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 8 000 000 17,41% 8 000 000 17,41%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000 7,62% 3 500 000 7,62%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 000 000 6,53% 3 000 000 6,53%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 7 000 000 15,24% 7 000 000 15,24%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 1 050 000 2,29% 1 050 000 2,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 1 200 000 2,61% 1 200 000 2,61% Delsumma

38 850 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 980 000 4,31% 1 980 000 4,31%

Bygg- och projektledning 900 000 1,96% 900 000 1,96%

Kreditivräntor 50 000 0,11% 50 000 0,11%

Myndighetskostnader 300 000 0,65% 300 000 0,65%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 360 000 0,78% 360 000 0,78%

Övrigt 900 000 1,96% 900 000 1,96% Delsumma

0,00% 0,00% 4 490 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 600 000 5,66% 2 600 000 5,66%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 45 940 000 1,00 0 0 45 940 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 45 940 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -45 940 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-04-23

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  / 0

Färdigställt Våren 2021

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-04-23

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 6 100 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 704 994 6 804 994 30 226 833

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

9 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter 2 600 000
Övrigt post - fördelning 1 040 154 12 640 154 80 158 002

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

8 000 000
Övrigt post - fördelning

924 582 8 924 582 30 297 486

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

3 500 000
Övrigt post - fördelning

404 505 3 904 505 30 130 150

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

3 000 000
Övrigt post - fördelning

346 718 3 346 718 20 167 336

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

7 000 000
Övrigt post - fördelning

809 009 7 809 009 25 312 360

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 050 000

Övrigt post - fördelning
121 351 1 171 351 15 78 090

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 1 200 000
Övrigt post - fördelning

138 687 1 338 687 15 89 246

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 45 940 000 Avskrivn/ år = 1 459 503 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 689 100

Kapitalkostnad år 1= 2 148 603

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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Hej, 

  

Översänder anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Adriana Waris 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00119 3.5.4.0 
 

  

 

Avstämning uppföljning av Grundskolenämndens 

beslut 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna uppföljning av Grundskolenämndens beslut.               

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att sammanställa och 

följa upp Grundskolenämndens beslut som är fattade under mandatperioden. 

Uppföljningar görs vid varje tertial samt vid årets slut. Uppföljningar 

rapporterar vilka beslut är genomförda, pågående samt ej genomförda. 

Denna uppföljning gäller perioden 2020-01-01—2020-08-24.  

I sammanställningen ingår även pågående och ej genomförda beslut från 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga med sammanställning av nämndens beslut. 

                              

Samverkan 

FSG. 

 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

OBS! Delegationsbeslut och anmälningsärenden redovisas separat vid varje nämndmöte. Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige och nämnden görs i Stratsys.

  

Dnr Beslutsdatum/sammanträde Beslutstext Datum för genomförande/ 

Ansvarig  

Ej genomfört 

Pågående (planering pågår, 
delvis genomfört) 

Genomfört 
Beslut och redovisning till 
Grundskolenämnden, datum 

2018-00047 2019-01-29 
 

 

Budget 2019:2 
Tilläggsyrkande 13 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. 
Resultatet av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört. 

 2019-04-29 Rutin för källsortering 
grundskolor. Ärendet utgår. 

Förslag till en rutin är 
framtaget. Det pågår en dialog 
med rektorer, 
verksamhetschefer, 
förvaltningschef om 
implementering och 
kostnadsfördelning. 

Pågående. Rutinen är 
framtagen. Rutinen anpassas 
till skolornas olika 
förutsättningar. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

2019-00142 2019-11-26 Svar på initiativärende: Frågor 
om elevers olovliga frånvaro.   

Grundskolenämnden beslutar 
att godkänna svaret och ge 
presidiet i uppdrag att arbeta 
vidare med frågan. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 

2019-00163 2019-11-26 Initiativärende: Cykelfrämjande 
åtgärder. 

Ärendet hänskjuts till presidiet 
för fortsatt beredning. 

Pågående. 

2019-00167 2019-11-26 Initiativärende: Tillåt 
skolfotografering. 

Uppdra förvaltningschefen att 
upphäva beslutet om att inte 
tillåta skolfotografering i Borås 
grundskolor. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 
Budget 2020:2, M och KD 

Tilläggsyrkande 1 

Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till 
något nationellt 
gymnasieprogram ska kunna 
nås. Planen bör framförallt 
vara inriktad på de enheter 
som inte redan i dagsläget når 
upp till målet och innehålla en 
tidplan med såväl etapp- som 
slutmål. Även en analys av 
varför dessa enheter inte redan 
i dagsläget klarar sitt 
kunskapsuppdrag bör ingå. 

Genomfört, nämnddag 202020 
samt 201124. 

  Tilläggsyrkande 2 Förvaltningschefen uppdras ta 
fram en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet 

Genomfört 201020. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

och en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

  Tilläggsyrkande 3 Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna 
med avseende på 
kostnadsutveckling samt 
individuella tillstånd i 
jämförelse med andra 
kommuner. Granskningen ska 
kunna ligga till grund för en 
skrivning till Kommunstyrelsen 
med begäran om att beslut om 
rätt till skolskjuts ska flyttas 
från Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

Genomfört 200929. 

  Tilläggsyrkande 5 Förvaltningschefen ges i 
uppdrag att ta fram 
avidentifierad statistik kring 
skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att 
nivån där olovlig frånvaro 
anses vara alarmerande inte 
sätts så högt att åtgärder sätts 
in relativt sent. 

Genomfört. Statistik 
presenteras till nämnden i dec 
20 samt maj 21. 

  Tilläggsyrkande 3 Ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 
9, liknande det som 
genomfördes under 2019, 
också genomförs under 2020 

Projektets pausas ht 2020 pga. 
Pandemin, beslut 200824. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

  Tilläggsyrkande 4 Uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom 
nämndens verksamhet ska 
erbjudas utbildning om 
neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 
dessa tar sig uttryck hos flickor 
och pojkar 

Genomfört. Utbildning inom 
NPF för relevanta 
personalgrupper genomförs 
systematiskt i ett årshjul. 

  Tilläggsyrkande 5 Antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och 
T2 samt i årsredovisningen. 

Genomfört. 

2019-00011 2019-12-16 Tilläggsyrkanden, Uppdrag i 

Budget 2020:2, M och KD 

 

Grundskolenämnden tillstyrker 
tilläggsyrkande att samtliga 
elever i grundskolan ska 
erbjudas fluorsköljning. 

Pågående, läs mer i T2, 2020. 

2019-00103 2019-12-16 Kvalitetsrapport fritidshem 2019. Godkänna Kvalitetsrapporten 
Fritidshem 2019 samt att 
uppdra åt förvaltningen att vid 
halvårsskiftet kortfattat 
rapportera om det finns 
formaliserade inflytandeforum 
på samtliga fritidshem. 

Genomfört 20200616. 

2018-00113 2019-12-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal 
uppföljning av 
ungdomspolitiken) samt 

Genomfört. Pågående. Årlig 
uppföljning till nämnden dec 
2020. Slutlig rapport dec 2021. 
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 

översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

2018-00105 2019-12-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018-2020 
samt översända svaret till 
Sociala omsorgsnämnden. 

Genomfört 20200616. 

2019-00011 2020-01-28 Budgetuppdrag i budget 2020:2 
Grundskolenämnden 

Fastställa uppdrag i budget 
2020:2. Uppdrag kompletterar 
budget 2020:2 för 
Grundskolenämnden. 

Pågående. 

   Beslut uppdrag 1: 

Mitt-S vill att förvaltningen tar 
fram förslag på särskilda 
inriktning på några av de skolor 
som idag inte är fulla. Vi vill att 
det utformas inriktningar 
kopplat till elevens val och ett 
djupare samarbete med fritids 
på det valda området. 
Inriktningen kan vara miljö, 
odling, djur, vetenskap, idrott, 
dans, teknik/spel, konst eller 
något annat som bedöms ha en 
stor efterfrågan och där 
kompetens finns för att 
erbjuda. Förvaltningen får i 
uppdrag att återkomma till 
nämnden med besked om hur 

Pågående. Diskussion pågår 
med rektorer huruvida 
eventuella profiler är till gagn 
för skolans elever. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

en ökning av fler profiler på 
vissa skolor det kan göras. Om 
det är görligt är riktmärket att 
starta någon eller några sådana 
inriktningar höstterminen 
2021. Förslag på inriktning är 
språk och matematik. 

   Beslut uppdrag 2 

Förvaltningen får i uppdrag att 
ser över möjligheten att knyta 
ihop ett nära samarbete med 
externa läsambassadörer, som 
bibliotek, författare, 
pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på 
olika sätt uppmuntra och 
stärka barnen i sin läsning. 

Genomfört. 

   Beslut uppdrag 3 

Förvaltningen och nämnden får 
i uppdrag att föra dialog med 
de fackliga organisationerna 
hur man kan stimulera en 
utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall 
användas där utmaningarna 
när som allra störst. Det kräver 
att fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och 
andra anställningsvillkor samt 

Genomfört. 
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hur vi också kan uppmuntra till 
en sådan utveckling.   

   Beslut uppdrag 4 

Förvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för skolvalet 
utreda vilka åtgärder som kan 
vidtas för att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

Genomfört. En fördjupad 
utredning presenteras under 
första kvartal 2021. Beslut 
200929. 

   Beslut uppdrag 5 

Förvaltningen får i uppdrag att 
göra minst ett digitalt 
läromedel tillgängligt för de 
lärare och rektorer som vill ha 
det till HT2020. Läromedlet 
skall ha möjlighet att leverera 
detaljerad data om elevernas 
status och progression i 
lärandet. Syftet är att vi skall 
lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter 
och utmaningar. 

Genomfört. Lexplore införs för 
kontroll av elevernas läsnivå, 
ska användas av alla F-6 skolor 
under läsåret 20/21. 

   Beslut uppdrag 6 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i 
skolan få en fortbildningsinsats 
inom HBTQIA. 

Genomfört. Alla enheter har 
utbildning under oktober. 

   Beslut uppdrag 7 Ej genomfört pga. pandemin, 
uppdraget utgår. 
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                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med 
representanter ur nämnden 
studera och utvärdera den 
hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma 
till nämnden med en rapport 
och en bedömning om det är 
värt att prova i Borås. 

   Beslut uppdrag 8 

Förvaltningen får i uppdrag att 
i dialog med skolorna i högre 
garad planera verksamheten 
på ett sätt som naturligt 
stimulerar rörelse i skolarbetet. 

Genomfört. 
Genomförandeplan används. 

   Beslut uppdrag 9 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet.  

Förvaltningen får i uppdrag att 
initiera ett sådant arbete. 

Genomfört. Under läsåret 
20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildningen vid Göteborgs 
Unicersitet. 

   Beslut uppdrag 10 

Förvaltningen får i uppdrag att 
se över vilka kvalitetshöjande 
åtgärder som är nödvändiga att 
vidta på fritidshem. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020. 

   Beslut uppdrag 11 Ej genomfört. Arbetet har inte 
påbörjats, läs mer i T2, 2020. 
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Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för 
elever på någon skola i Borås. 
Mentorerna skall hjälpa och 
bistå eleverna med praktiska 
frågor kring skolans 
verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och 
rektorer samt vara ett bra stöd 
för eleverna. De som tjänstgör 
som mentorer behöver inte 
vara pedagogisk personal. 

   Beslut uppdrag 12 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en 
vanlig grundskola. 

Genomfört, läs mer i T2, 2020.  

   Beslut uppdrag 13 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla 
den och ge dem en ordentlig 
funktion. 

Genomfört. Planerad start ht 
2020. 

2020-00012 2020-01-28 Initiativärende M och KD: 
Initiativärende rörande punkt 6 
på föredragningslistan 
budgetupplaga i budget 2020:2 
Grundskolenämnden. 

Tillstyrka initiativärendet. 
Grundskolenämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

Genomfört 201020.  
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2020-00026 2020-02-25 Initiativärende V: Låt rektor själv 
fatta beslut om studiecoacher. 

Att remittera initiativärendet 
till förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram 
ett alternativ som kan beslutas 
om i nämnden. 

Genomfört 200616. 

2020-00027 2020-02-25 Initiativärende M och KD: 
Studiecoacher, lärarassistenter 
på Bodaskolan. 

Att remittera initiativärendet 
till förvaltningen för vidare 
beredning av inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i 
dialog med presidiet ta fram 
ett alternativ som kan beslutas 
om i nämnden. 

Genomfört. 

2020-00032 2020-02-25 Initiativärende SD: Särskilda 
lönesatsningar för lärare på små 
orter. 

Grundskoleförvaltningen 
uppdras, tillsammans med 
avdelningen lön och 
förhandling, utreda 
förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda 
lönesatsningar för lärare på 
små skolor på små orter för att 
stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

Genomfört 200824. 

2020-00003 2020-03-24 Kvalitetsrapport jämförelse av 
nationella resultat 2019. 

Godkänna rapporten och lägga 
den till handlingarna. 

Genomfört. 
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2019-00006 2020-03-24 Rapport av projektet 
"Värdegrundsarbete - 
Auschwitzresor". 

Godkänna rapporten om 
projektet ”Värdegrundsarbete 
– Auschwitzresor”. 

Genomfört. 

2020-00023 2020-03-24 Bodaskolan i behov av utökade 
lokaler (moduler i anslutning till 
skolan). 

Grundskolenämnden 
framställer till 
Lokalförsörjningsnämnden 
behov av utökade lokaler i 
anslutning till Bodaskolan. 

Genomfört. 

2020-00024 2020-03-24 Grundskoleförvaltningen i behov 
av utökade lokaler i anslutning 
till Olovholmsgatan 32. 

Grundskolenämnden 
framställer till 
Lokalförsörjningsnämnden sitt 
behov av att få utökade och 
tillgängliga lokaler i anslutning 
till Olovholmsgatan 32, 
Grundskoleförvaltningen. 

Genomfört. 

2020-00038 2020-03-24 Evakuering av Myråsskolan 
under byggnationstid. 

Grundskolenämnden beslutar 
att Myråsskolans verksamhet 
evakueras under 
ombyggnation enligt följande 
förslag; åk F och 1 samt 
fritidshemmet på Myråsskolan, 
åk 2-6 på Kronängskolan. 

Förutsättningar för beslutet är 
att skolans ombyggnation sker 
etappvis. 

Genomfört. 

2020-00029 2020-03-24 Patientsäkerhetsberättelse för 
medicinska samt psykologiska 
insatser 2019. 

Godkänna 
patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska och 

Genomfört. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

psykologiska insatser 2019 för 
Grundskolenämnden. 

2020-00050 2020-05-26 Riskanalys intern kontroll 2021. Utifrån underlaget från 
respektive partigrupps 
workshop ges förvaltningen i 
uppdrag att sammanställa 
riskanalys 2021 för beslut i 
nämnden 2020-06-16. 
 Grundskoleförvaltningen får i 
uppdrag att ta fram förslag till 
Intern kontrollplan 2021. 

Genomfört 200616. 
 

 

 

 

Genomfört 200824. 

2020-00060 2020-05-26 Framställan: Albanoliden 1, 
Guldbaggen 35 ny förhyrning 
grundskolan bemanningsenheten 
för pedagogik. 

Grundskolenämnden 
godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtal på Albanoliden 1, 
Guldbaggen 35. 

Genomfört. 

2020-00062 2020-05-26 Initiativärende från (V): 
Redovisning om avbruten 
samverkan om skolfritidsledare. 

Förvaltningen ges i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
en redovisning av bakgrund 
och anledning till varför 
samverkan om skolfritidsledare 
med Fritids- och 
folkhälsonämnden har 
avslutats. 

Genomfört 200616. 

2020-00057 2020-06-16 Kvalitetsrapport värdegrund 
2020. 

Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Genomfört. 

2018-00056 2020-06-16 Godkänna kvalitetsrapporten 
värdegrund 2020. 

Godkänna uppföljning av 
Grundskoleförvaltningens plan 
för jämställdhetsintegrering 

Genomfört. 
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GENOMFÖRANDE AV OCH ÅTERRAPPORTERING AV GRUNDSKOLENÄMNDENS BESLUT PERIODEN 2019-01-01-2022-12-31 

RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

samt översända densamma till 
Stadsledningskansliet. 

2020-00058 2020-06-16 Studiecoacher, framtida 
tillämpning. 

Grundskolenämnden 
permanentar befattningen 
studiecoacher i 
Grundskoleförvaltningen som 
personal med akademisk 
utbildningsbakgrund. 

Beslut om anställning av 
studiecoacher och andra 
befattningar t.ex. 
lärarassistenter tas av rektor 
på respektive skolenhet. 

Genomfört. 

2018-00105 2020-06-16 Uppföljning av Handlingsplan för 
ett tillgängligt samhälle 2018-
2020. 

Godkänna uppföljning av 
Handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018-2020 
samt översända svaret till 
Sociala omsorgsnämnden. 

Genomfört. 

2018-00113 2020-06-16 Redovisning av 
Grundskolenämndens 
uppföljning av åtgärder utifrån 
uppdrag: Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) per juni 
2020 

Godkänna redovisning av 
åtgärder i Lupp (Lokal 
uppföljning av 
ungdomspolitiken) samt 
översända densamma till 
Kommunstyrelsen. 

Uppföljning per juni 2020 
genomfört. 
 
Pågående: kommande 
uppföljning dec 2020 samt 
slutrapport dec 2021. 

2020-00073 2020-06-16 Modul till Engelbrektskolan. Grundskolenämnden 
godkänner 
Lokalförsörjningsnämndens 
avtalsförslag på utbyte av 
modul till Engelbrektskolan. En 

Genomfört. 



 

 14 
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

ny modul ersätter den gamla 
modulen på skolgården. 

2020-00007 2020-08-24 Budget 2021:1. Fastställa budget 2021:1 för 
Grundskolenämnden. 

Pågående. 

2020-00050 2020-08-24 Intern kontrollplan 2021. Anta intern kontrollplan för 
2021. 

Genomfört. Uppföljning av 
planen pågående under året. 

2019-00019 2020-08-24 Utvärdering av skolvalet 2020 
samt utvärdering av gällande 
urvalsprinciper för skolplacering. 

Nämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag 
att utvärdera utfallet av 
skolvalet 2020 samt utvärdera 
gällande urvalsprinciper för 
skolplaceringar. 
Återrapportering skall ske till 
nämnden på 
nämndsammanträdet den 29 
september 2020. 

Genomfört. 200929 

2020-00077 2020-08-24 Återrapportering av uppdrag: 
Utreda förutsättningarna för 
särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små 
orter. 

Godkänna rapportering av 
uppdraget. 

Genomfört 200824. 

2020-00061 2020-08-24 Undantag från Lag om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service. 

Grundskolenämndens beslutar 
att nämndens protokoll på 
Borås Stads webbplats från och 
med den 25 september 2018 
ska tillgänglighetsanpassas. 
Likaså ska föredragningslistan 
tillgänglighetsanpassas från 
och med den 23 september 

Genomfört. 
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RUTIN: ÅTERRAPPORTERING TILL NÄMNDEN T1, T2 OCH VID ÅRETS SLUT    EJ GENOMFÖRT  

         PÅGÅENDE  

                                          BESLUT PERIODEN 200101-200824  GENOMFÖRT  

 

 

2020. Följande handlingar 
undantas tillgänglighetskravet 
för Grundskolenämndens 
förvaltning med stöd av 12 § 
Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital 
offentlig service: - Inkomna 
handlingar. - Sammansatta 
filer, med inkomna och 
upprättade handlingar. 

2020-00064 2020-08-24 Gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse. 

Grundskolenämnden beslutar 
om gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse 
enligt bifogat beslutsunderlag. 
Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar 
av tillfällig eller ringa 
betydelse. 

Genomfört. 

 2020-08-24 Information om PRAO. Lägga informationen till 
handlingarna. 

Genomfört. 

2018-00006 2020-08-24 Värdegrundsprojekt – 
värdegrundsresan. 

Värdegrundsresor pausas 
under hösten 2020. 

Projektet pausas pga. 
pandemin.  
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Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden 1 januari 

till 31 juni 2020 och översända densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

I denna redovisning redovisar Grundskolenämnden antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 juni 2020, samt fördelning 

över verksamhetsområden och kriterier. Antalet inkomna synpunkter till 

Grundskoleförvaltningen under första halvåret har minskat jämfört med samma 

period föregående år, 13 inlämnade synpunkter första halvåret 2020 mot 31 

motsvarande period 2019. 

Antalet inkomna synpunkter under första halvåret har minskat kraftig jämfört 

med samma period föregående år. Antalet inkomna synpunkter bedöms vara 

anmärkningsvärt få sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga 

antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens 

verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare 

med sin synpunkt, istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att 

sprida informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt 

förbättra arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 (Grundskolenämnden)                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2020 

Grundskolenämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Grundskolenämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 2(5) 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Anvisning 
 

Här kan förvaltningen skriva en inledande text till sin redovisning. Sammanfattningar, förklaringar 
och viktiga slutsatser som förvaltningen vill lyfta fram kan föras fram här. 

Antalet inkomna synpunkter till Grundskoleförvaltningen under första halvåret har minskat jämfört 
med samma period föregående år, 13 inlämnade synpunkter första halvåret 2020 mot 31 motsvarande 
period 2019. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2020 

Anvisning 
 

Med verksamhetsområde avses de områden dit synpunkten kan fördelas inom förvaltningen. 
Med vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten avses den mest förekommande synpunkten hos 
respektive områden. 
Möjlighet finns att lägga till det antal rader som behövs 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kost och lokalvård 1 Klagomål - Information - Grundskola 

Olika skolenheter 9 Klagomål - Tjänst - Organisation, Särskilt stöd 

Förvaltningsledning 1 Klagomål - Tjänst - Grundskola 

Övrigt, inkorg 2 Förslag - Information - Grundskola 

Totalt för förvaltningen 13  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Anvisning 
 

Fyll i hur synpunkterna fördelade sig på de kommungemensamma kriterierna. För att få ut hur de 
olika kriterierna fördelar sig över varandra få ni ”exportera statistiken från utvärderingskriterierna till 
kalkylprogram” och därefter sortera i excelfilen. 
 
 

 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande      

Fysisk miljö  1  2 3 

Information   1 2 3 

Tjänster  1  5 6 

Totalt 0 2 1 9 12 

En inkommen synpunkt har ingen fullständig mening och därmed går det inte att tyda innehåll. 

4 Ständiga förbättringar 

Anvisning 
 

Har någon av synpunkterna som inkom januari-juni resulterat i förändringar eller utveckling av 
arbetet? Ge gärna några exempel på hur förvaltningen använt sig av synpunkterna i sitt arbete med 
ständiga förbättringar. Vilka resultat eller åtgärder har det lett till? Om så inte är fallet förklara varför 
och berätta om ni tänkt göra detta i framtiden? 

Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera allmänheten om möjligheten att 
lämna in synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen 
har skett, istället ska komma huvudmannen till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna 
hanteras. 

En majoritet av de inkomna synpunkterna berör organisationen i skolan och är fördelade på flera 
skolor. Både enskilda och gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra 
informationen till elever, personal och vårdnadshavare. Frågor gällande kost och lokalvård rörande den 
pågående pandemin påverkar också antalet inkomna synpunkter. 

Antalet inkomna synpunkter under första halvåret har minskat kraftig jämfört med samma period 
föregående år, vilket totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt få, sett till verksamhetens 
storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på att de som lämnar synpunkter till 
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Grundskolenämndens verksamhet fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med 
sin synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om 
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med hanteringen av inkomna 
synpunkter är ständigt pågående. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Anvisning 
 

Tabellen avser de synpunkter som inkom under perioden januari – juni. Fyll i totalt antal avslutade, 
respektive icke avslutade synpunkter. 
 

 
 

 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

13 0 13 

6 Synpunktsrutinen 

Anvisning 
 

Ange i vilken grad förvaltningen lyckats följa rutinen genom välja status i rullgardinslistan samt 
kommentera/förklara valet. 

 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Förvaltningenanvänder sig regelbundet av rutinen i 
samband med synpunktshantering 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Anvisning 
 

Ange hur många synpunkter som förvaltningen vidarebefordrat/avböjt till externa bolag, föreningar 
eller organisationer. 

 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

1 

Synpunkt gällande friskola 
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Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2020-00101 3.5.4.0 
 

  

 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

digitalt journalsystemet ProReNata 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar: 

Inkommande pappershandlingar och upprättade pappershandlingar som tillhör 

ett ärende i digitalt journalsystemet, skannas för att därefter gallras. Innan 

gallringen kan verkställas ska Grundskoleförvaltning/Elevhälsan ha säkerställt 

att:  

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar. 

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens  

bevisvärde. 

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 

inkommit till myndigheten från och med 2020-10-01.        

Sammanfattning) 

Grundskoleförvaltningen har infört ett digitalt journalsystem, ProReNata för att 

effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen. Grundskolenämnden har 

2017-11-28 beslutat om gallring av inkommande pappershandlingar efter 

scanning och kontroll av inskannade dokument. Verksamheten har genomfört 

en undersökning av alla handlingar som används inom elevhälsan och kommit 

fram till att det saknas en kategori av dokument: upprättade pappershandlingar. 

Grundskolenämndens beslut från 2017 kompletteras därför med ett tillägg om 

upprättade pappershandlingar. Till upprättade pappershandlingar tillhör t.ex. 

skattningsformulär, testprotokoll samt medgivande från föräldrar.                   

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Under 2016 ersatte Borås Stad journalsystemet Asynja/CGM J4 med 

ProReNata. För att effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är 

avsikten att man i det nya systemet ska ha en helt digital journalhandling, från 

det att journalhandling upp-rättas till att den arkiveras. Även om elevhälsans 
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handläggning till största del redan idag är digital, upprättas handlingar samt att 

det inkommer handlingar från elever, vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner 

och myndigheter i pappersform. För att kunna få en kvalitetssäkrad 

journalhanteringsprocess som är helt digital kommer elevhälsans medicinska 

och psykologiska insats i Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar 

och ersätta dem med en digital handling i journalsystemet. 

 

Förutsättningar  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 

Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 

elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 

handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett 

myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, i sin roll som systemägare, ansvarar för 

journalsystemet och för att nödvändig funktionalitet finns kopp-lad till 

bevarande och gallring, är respektive myndighet som använder systemet, 

ansvarig för den information man hanterar i journalsystemet. Det medför att 

varje kommunal myndighet måste fatta ett eget gallringsbeslut om att ersätta 

pappershandling med digital handling i journalsystemet.  

 

Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 

hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 

arkivera journalhandlingar digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade 

journalhandlingen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av 

inkomna pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling 

till journalsystemet, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att 

nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 

- Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för 

bevarande.  

Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för 

bevarandeformat. Det är myndighetens eget ansvar att 

kontinuerligt bevaka om det sker för-ändringar i vilka format som 

anses godkända för digitalt bevarande. 
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- Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför 

förlust av be-tydelsebärande information eller möjligheten att 

fastställa autenticiteten.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att 

säkerställa att den skannade versionen är likalydande med 

ursprungshandlingen, att all information i handlingen finns med 

och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer Stadsarkivets 

anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

 

- Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 

informationens be-vis-värde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande 

lagstiftning eller på-verkar handlingens bevisvärde och möjlighet 

att kunna styrka ett legalt förhållande.  

 

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens beslut 2017-11-28, dnr 2017/GRN0175. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden per september 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden per september: 

Strategidagen för nämnden den 20 oktober, kl 08.00-15.00, därefter börjar 

Grundskolenämndens sammanträde. 

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor den 21 oktober.   

Tid: kl. 08.30 – 15.30 Plats: Digitalt via Skype.  

Integrationsdagen 3 november 2020, kl. 08.00-12.00 Plats: Digitalt via Zoom.           

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per september 2020. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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501 80 Borås 
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Delegationsbeslut per september 2020 

Grundskolenämndens beslut 

"[Klicka och skriv här]"         

Ärendet i sin helhet 

Listor med delegationsbeslut från verksamheterna 

Innehåller sekretess 

 

1. Grundskola 

Anmälningar kränkande behandling perioden 2020-08-15— 

2020-09-18 

Avstängningar perioden augusti - september 2020 

2. Inkomna överklaganden skolplacering perioden augusti-

september. 

Laglighetsprövningar skolplacering per september 2020 

3. Beslut om skolplacering inför läsåret 2020-2021 dnr 2020-00015 

Avslagsbeslut på önskad skolplacering från 2020-08-25— 

2020-09-29 

Ordförandebeslut skolplacering med syskonförtur för perioden 

2020-08-25—2020-09-29 

4. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på 

fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden september 2020 

5. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid perioden 2020-08-25—

2020-09-29 

6. Personal 

7. Delegationsbeslut från förvaltningschefen per 2020-08-25— 

2020-09-29 

8. Anmälan till huvudman elevers frånvaro per augusti 2020 
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Övriga delegationsbeslut 

9. Avslagsbeslut skolskjuts augusti 2020 Dnr 2020-00021               

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut per augusti 2020 Grundskolenämnden. 

                               

Samverkan 

FSG. 

 

Per Carlsson 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 


