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2022-05-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 23 maj 2022 kl. 

14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 

sändas via Boras.se. 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 

1.  Val av justerare 

 

2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00375 1.1.2.25 Programområde 1 

 

3.  Delegationsbeslut 

Dnr 2022-00377 1.1.2.25 Programområde 1 

 

4. Kc1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg 

(SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Dnr 2020-00088 1.1.1.1 Programområde 1 

 

5. Kc2 Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), 

Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård CSD), Leif Häggblom 

(SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 

Dnr 2015-00701 109 Programområde 1 

 

6. Kc3 Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering av lokal 

ordningsföreskrift. 

Dnr 2019-00053 1.1.1.1 Programområde 1 

 

7. Kc4 Kommunala uppdrag (val i KS): Avsägelse och fyllnadsval till 

Klimatråd 

Dnr 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

 

8. Kc5 Revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen i Borås 

Stads bolag  

Dnr 2022-00261 1.2.3.3 Programområde 1 

 

9. Kc6 Budgetuppföljning tertial 1 2022, Kommunfullmäktige 

Dnr 2022-00263 1.2.4.1 Programområde 1 

 

10. Kc7 Budgetuppföljning tertial 1 2022, Kommunstyrelsen 

Dnr 2022-00262 1.2.4.1 Programområde 1 

 

11. KU1 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund 

(KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 

vårdnadshavare 

Dnr 2021-00424 1.1.1.1 Programområde 3 

 

12. KU2 Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga 

Dnr 2020-00775 1.1.1.1 Programområde 3 
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13. M1 Friköp av tomträtten till Pilspetsen 1 på Trandared 

Dnr 2022-00365 3.1.2.6 Programområde 4 

 

14. E1 Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021 

Dnr 2022-00373 1.2.4.1 Programområde 1 

 

15. E2 Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Dnr 2022-00163 1.2.4.1 Programområde 1 

 

16. E3 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 

Carlson (M): Välkommen att bygga ut välfärden i Borås 

Dnr 2019-00421 1.1.2.0 Programområde 1 

 

17. E4 Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Dnr 2022-00203 1.2.3.2 Programområde 1 

 

18. E5 Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Dnr 2022-00164 1.2.4.1 Programområde 1 

 

19. E6 Uppföljning internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen 

Dnr 2022-00234 1.2.3.2 Programområde 1 

 

20. SP1 Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 

Dnr 2017-00761 214 Programområde 4 

 

21. SP2 Yttrande över planbesked detaljplan för Frufällan, Längjum 1:6 

(Skogsrydsvägen 106) 

Dnr 2022-00134 3.1.1.1 Programområde 4 

 

22. CKS1 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson 

(M): En motion för ökad trygghet - i hela Borås 

Dnr 2019-00838 1.1.1.1 Programområde 1 

 

23. CKS2 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson 

(KD): Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum 

Dnr 2021-00298 1.1.1.1 Programområde 1 

 

24. CKS3 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias 

Danielsson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 

Güldenpfennig (KD): Initiativ för ett tryggare Borås 

Dnr 2018-00339 2.8.2.0 Programområde 1 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anderas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00088 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 
 

Datum 

20220119 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

KC1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare/Stadsjurist 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00088 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. Inget av förhållandena 

som redovisats i ärendet har förändrats sedan frågan behandlades av 

Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Motionen har inte skickats på remiss.     

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner och Anders Alftberg, båda (SD), har till Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-01-23 lämnat in förslaget att det ska göras en översyn och 

revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga 

och begränsa var, när och hur fyrverkerier kan användas. (Dnr KS 2020–

00088).      

 

Kommunstyrelsen fick, mot bakgrund av den tid som förflutit sedan 

ordningsföreskrifterna sist antogs, vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 

17 mars 2016, § 96, i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i 

denna vad avser användandet av pyrotekniska varor. Uppdraget hade sin 

bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande förslag om att 

ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa användandet av 

pyrotekniska varor. 

 

Vid översynen av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter vad 

avser användandet av pyrotekniska varor, 2016/KS 0331 003, beslutade 

Kommunfullmäktige att uppdraget ansågs vara slutfört. 

 

Av översynen framgick följande. 
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Som huvudregel är det förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen och 

det krävs tillstånd av Polismyndighet för att få använda fyrverkerier, raketer och 

pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet 

och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd 

olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter. 

 

Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i 

ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte 

får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.  

Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över 

användningen av fyrverkerier. Det är polis som övervakar att lagen följs och 

den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot denna kan dömas till böter. 

Kommunstyrelsens övervägande 

Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda 

fyrverkerier och pyrotekniska varor. Mot detta talar att det i lokal 

ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i 

ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att 

använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte 

bestämma om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren. En 

hänvisning till 3 kap 7 § ordningslagen är upptagen i de lokala 

ordningsföreskrifterna för Borås kommun, 7 §, st. 2, 3; där följande framgår; 

 

Störande buller, fyrverkerier m.m. 

 

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på 

kommunala idrottsarenor under pågående arrangemang. 

 

Inget av förhållandena som redovisats ovan i ärendet har förändrats sedan 

frågan behandlades av Kommunfullmäktige den 2017-05-18. Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp 

användandet av Fyrverkerier!  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering. 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



Borås Stad 

2020-01-23 

Motion 

 
 

 
 

Styr upp användandet av Fyrverkerier! 
 

Fyrverkerier är en sprakande färg- och ljudupplevelse som är till stor glädje för många vid 

festliga tillfällen, men för också med sig en rad problem. 

 

De som är djurägare vet mycket väl vilken skräckartad upplevelse fyrverkerier kan vara för 

våra fyrbenta vänner. Tyvärr är det inte endast våra husdjur som har anledning att känna 

oro, då det har blivit allt vanligare att fyrverkeripjäser används som en form av vapen. Civila 

men särskilt blåljuspersonal attackeras systematiskt med olika typer av fyrverkerier. Detta 

faktum vittnar med all tydlighet om det tillstånd som vårt samhälle nu befinner sig i.  

 

Gällande miljö- och avfallsaspekten så innebär firandet med fyrverkerier en ökad mängd 

nedskräpning och även en lokal ökning av utsläpp av tungmetaller. Kalium, aluminium, 

barium, magnesium, bly och koppar är några av de metaller som släpps ut i vår närmiljö. 

 

Det är lätt att ta till stora ord i den allmänna debatten kring fyrverkerier och kräva 

totalförbud. Men lagar, regler och föreskrifter saknar ett egentligt värde om de inte är 

allmänt accepterade eller om inga åtgärder vidtas för att upprätthålla dem. Användandet av 

fyrverkeriet regleras främst via Ordningslagen kapitel 3 paragraf 7 som stipulerar följande:  
 

”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen 

med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 

skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.” 

 

Varje kommun har via lokala föreskrifter möjligheten att förtydliga och/eller begränsa 

ytterligare brukandet av fyrverkerier. Vår kommun har inte valt att nyttja denna möjlighet. I 

”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun”, som ej har reviderats sedan 1998, 

så refererar man enbart till den ovannämnda Ordningslagen med tillägget: 
 

”Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala 

idrottsarenor under pågående arrangemang.” 

 

Sverigedemokraterna anser att man främst ska göra en översyn och revidering av Borås 

stads allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur 

fyrverkerier kan användas. 
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Motion 

 

 

 

 

Vidare anser Sverigedemokraterna att Borås Stad ska föregå med gott exempel gällande 

fyrverkerier. I de sammanhang då det traditionellt arrangeras fyrverkerier så kan man, likt 

andra kommuner, arrangera ljus- och lasershower istället. 

 
Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående, 
 
Att en översyn och revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter 

genomförs med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur fyrverkerier 
kan användas. 

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner  Anders Alftberg 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

 
 
  

 
 
 
 
 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas 

Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 

Strandgård (SD), Leif Häggblom (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås.

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00701 109 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 

Datum 

2022-04-20 Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

KC2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare/Stadsjurist 
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Dnr KS 2015-00701 109 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas 

Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony 

Strandgård CSD), Leif Häggblom (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 

Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 

rörande frågor kring tillstånd för tiggeri, Dnr 2015/KS 00701. 

I motionen föreslås; 

 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri, 

pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, 

- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska 

kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda 

på högst 3 månader, 

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande 

från eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter. 

 

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 

kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 

förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 

på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 

ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett större 

geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet och 

måste begränsas till de områden där störningen faktiskt är eller kan antas vara 

ett problem.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.)  
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Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 

pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 

kommunen, som utfärdar tillstånd.  Vidare är det bara polismyndigheten som 

har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan sådant 

tillstånd. 

 

Beträffande gatuförsäljning och liknande aktiviteter regleras ianspråktagandet av 

offentlig plats i ordningslagen 3:1. Enligt lagen behövs inte tillstånd till sådan 

försäljning om platsen används bara tillfälligt och i obetydlig omfattning och 

utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 

 

En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 

kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 

tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 

att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 

 

Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 

tiggeri/passiv penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det 

kan vara flera, där en av anledningarna kan vara kontantbrist. När nu 

samhällsutvecklingen lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt 

betalningsmedel finns det mindre incitament för den enskilde att bedriva passiv 

penninginsamling. Idag är kontanter som betalningsmedel allt ovanligare till 

förmån för andra betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till att 

tiggeri/passiv penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande 

företeelse i kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots 

allt kan finnas varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen 

eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är 

att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om 

hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 

pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås att motionen avslås.      

Ärendet i sin helhet 

Christer Spetz (SD), Andreas Bäckman (SD) Patric Silverklinga (SD), Tony 

Strandgård (SD) Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) har till 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-20 inkommit med en motion 

rörande frågor kring tillstånd för tiggeri. 

I motionen föreslås; 

- Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri, pengainsamling, 

tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, 
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- Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid ska kunna 

uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 

månader, 

- Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från 

eventuella företag som blir berörda av dylika aktiviteter. 

 

Förutsättningar för att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 

förbud mot tiggeri. 

 

I ordningslagen finns ordningsföreskrifter av mer allmän natur. Kommuner kan 

meddela ytterligare bestämmelser genom lokala ordningsföreskrifter, om de 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats (3 kap. 

8 § ordningslagen och 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner och 

länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen). 

Ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller på 

något annat sätt göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 

12 § ordningslagen). 

 

Ett grundläggande krav på lokala ordningsföreskrifter är att de måste behövas 

för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (Ordningslagen 3 

kap 8 §). Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (Ordningslagen 3:12). 

Nedan utreds förutsättningarna för att införa ett förbud mot tiggeri i de lokala 

ordningsföreskrifterna samt frågan om tillståndsplikt för tiggeri. Slutligen finns 

ett stycke innehållande överväganden när det gäller bedömning av 

motionsförslagen. 

 

Den kommunala kompetensen  

 

En kommun ges möjlighet att inom vissa ramar meddela föreskrifter som gäller 

inom kommunen och som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 

på offentlig plats. Under senare år har det förekommit en debatt på nationell 

nivå om denna föreskriftsrätt innefattar en möjlighet för en kommun att 

förbjuda tiggeri inom kommunens gränser.  Tidigare har praxis inneburit att det 

saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv insamling av pengar. Ett förbud mot 

tiggeri har av den anledningen inte kunnat regleras i en kommuns lokala 

ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid ny praxis tillkommit som lett 

till en förändrad rättstillämpning.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 17 december 2018, i dom (HDF 2018 

ref. 75) prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv 

insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 

geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är 
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kommunerna själva som har att bedöma om en viss företeelse bör regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska 

underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller 

för ingripande på den aktuella platsen.  

  

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara 

förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med 

vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och 

förbudet inte är för långtgående.  

 

Syfte att upprätthålla den allmänna ordningen 

En kommunal föreskrift ska syfta till att upprätthålla ”den allmänna 

ordningen”. Avgörande är därvid att föreskriftens syfte ska vara att komma till 

rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

 

Penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter. Det krävs generellt inte att kommunen 

måste visa att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller 

grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras genom lokala föreskrifter. 

En kommun är således oförhindrad att i förebyggande syfte besluta olika 

ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.  

 

Ordningsföreskriften måste begränsas till vissa områden 

Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpnings-

område än vad som är påkallat i det enskilda fallet. De områden där ett 

beteende förbjuds måste alltså begränsas till de platser där det störande 

beteendet faktiskt utgör, eller kan antas utgöra, en störning. Vidare måste 

förbudet begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. En 

föreskrift kan exempelvis vara berättigad nattetid men framstå som obefogad 

under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss årstid, 

men vara obehövliga under annan tid på året.  

 

Ett förbud får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  

 

Frågan om tillståndsplikt 

 

I motionen föreslås att kommunen ska införa ett krav på tillståndsplikt för 

tiggeri, pengainsamling, tidningsförsäljning och liknande aktiviteter och att 

tillstånden specificerar geografisk plats för aktiviteten, att tillstånd alltid ska 

kunna uppvisas på anmodan samt att tillstånden är tidsbestämda på högst 3 

månader. Slutligen framställer motionärerna yrkandet att Borås Stad, före 

utfärdandet av tillstånd, inhämtar yttrande från eventuella företag som blir 

berörda av dylika aktiviteter. Frågan om föreslagna tillstånd för dels 

tidningsförsäljning och liknande aktiviteter, dels frågan om tillstånd för att 

bedriva passiv penninginsamling/tiggeri, utreds var för sig nedan. 
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Tillstånd - tidningsförsäljning och liknande aktiviteter 

 

Enligt ordningslagen 3:1 krävs det tillstånd för den som ska sälja något på 

offentlig plats. Tillstånd ges av polisen. Tillstånd behövs dock inte om platsen 

bara används tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på 

någon annans tillstånd. Tillståndsbestämmelserna innebär att det är tillåtet att 

exempelvis sälja eget hantverk, att sälja tidningar, böcker, majblommor, 

blommor eller annan försäljning, så länge verksamheten tar så obetydligt av 

stadens yta i anspråk att de inte klassas som ”användande av offentlig plats. 

 

Tillstånd - passiv pengainsamling/tiggeri 

 

Beslut om att tillstånd krävs för passiv pengainsamling inom vissa områden kan 

fattas av en kommun och införas i kommunens lokala ordningsföreskrifter. 

Om en kommun fattar beslut om att det ska krävas tillstånd till tiggeri/passiv 

pengainsamling inom vissa områden, så är det polismyndigheten, inte 

kommunen, som utfärdar sådana tillstånd. Vidare är det bara Polismyndigheten 
som har rätt att kontrollera tillstånd och som har rätt att avvisa personer utan 

sådant tillstånd. 

 

Eskilstuna kommun har, som första kommun i landet, från den 1 augusti 2019 

beslutat om tillståndsplikt för passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser i 

staden. Tillstånden kostar 250 kronor och ansökan görs hos polismyndighet 

som är det organ som har att fatta beslut om tillstånden. Varje ansökan om 

tillstånd till passiv penninginsamling (tiggeri) bedöms utifrån ordning och 

säkerhet på den aktuella platsen. Giltighetstiden för tillstånden är maximalt tre 

månader. Om någon utövar passiv pengainsamling (tiggeri) utan tillstånd är det 

polisens sak att kontrollera och eventuellt att avvisa personen från platsen. Vid 

upprepade förseelser kan polisen bötfälla personen. Konsekvenser av att 

försöka reglera den passiva penninginsamlingen har rapporterats. Eskilstuna 

kommun har några veckor efter införd tillståndsplikt fått erfara att personer 

som tigger har utsatts för hotfulla situationer. Privatpersoner har både försökt 

avvisa tiggarna och krävt att dessa visar upp sina tillstånd. Detta har uppgivits 

även ha skett på platser där det varit tillåtet att tigga utan tillstånd. 

 
 

Övervägande  

 

En kommun kan reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa platser inom 

kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att införa 

tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan reglering 

att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
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Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 

tiggeri/passiv penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det 

kan vara flera, där en av anledningarna kan vara kontantbrist. När nu 

samhällsutvecklingen lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt 

betalningsmedel finns det mindre incitament för den enskilde att bedriva passiv 

penninginsamling. Idag har kontanter som betalningsmedel blivit allt ovanligare 

till förmån för andra betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till 

att tiggeri/passiv penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande 

företeelse i kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots 

allt kan finnas varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen 

eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är 

att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om 

hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 

pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

1. Motion om tillstånd för tiggeri.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Crister Spets, Andreas Bäckman, Patric Silfverklinga, Tony Strandgård, Leif 

Häggblom och Björn Qvarnström. 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 
 

Borås 2015-10-20 

Motion 

 

Vi upplever idag en våg av tiggare över hela Europa och problemen som följer i dess spår går 
nog ingen förbi. Oavsett bakomliggande orsaker bör alla individers lika värde prioriteras och 
för att minimera risken att personer utnyttjas under organiserade former bör åtgärder vidtagas. 
 
Alla medborgare i EU åtnjuter fördelen med rörelsefrihet och har rätt att försörja sig på alla 
lagliga sätt i vilket land som helst inom EU och i Sverige under en period av tre månader 
varefter boende och inkomst måste kunna styrkas. Problem finns i dagsläget med identifiering 
då många inte kan visa upp giltig identitet och därmed kan inte mycket av detta styrkas. 
 
Tältläger och husockupationer är ett par av kringproblemen som lämnar människor i social 
misär i ett av Europas mest utvecklade länder, Sverige. 
Liknande situationer har på andra platser reglerats med tillståndskrav för verksamheter som 
kan störa kommers och gatuliv. 
 
Sverigedemokraterna i Borås Stad yrkar: 
 
  

• Att Borås Stad inför personliga tillstånd för tiggeri , pengainsamling, 
tidningsförsäljning och liknande aktiviteter 
 

• Att tillstånd specificerar geografisk plats för aktiviteten, alltid skall kunna uppvisas på 
anmodan samt att de är tidsbestämda på högst 3 månader. 
 

• Att Borås Stad före utfärdandet av tillstånd inhämtar yttrande från eventuella företag 
som blir berörda av dyliga aktiviteter. 

 
 

 

 

 

Crister Spets, Andreas Bäckman, Patric Silfverklinga, Tony Strandgård, Leif Häggblom, Björn 
Qvarnström 

 

Sverigedemokraterna I Borås Stad. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering 

av lokal ordningsföreskrift 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad.            

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 
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  Kommunalråd 
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      Alternativt förslag  
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00053 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering 

av lokal ordningsföreskrift. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad.            

Sammanfattning 

Krister Maconi (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 

rörande tiggeri, Dnr 2019-00053. 

I motionen föreslås;  

- Utred förutsättningarna för att i ordningsföreskrifterna inkludera ett 

förbud mot tiggeri. 

 

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 

kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 

förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet.  

 

Tidigare har praxis inneburit att det saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv 

insamling av pengar. Ett förbud mot tiggeri har av den anledningen inte kunnat 

regleras i en kommuns lokala ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid 

ny praxis tillkommit som lett till en förändrad rättstillämpning.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att passiv penninginsamling (tiggeri) 

på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras genom lokala 

ordningsföreskrifter. En föreskrift om det får emellertid inte ges ett större 

geografiskt tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet och 

måste begränsas till de områden där störningen faktiskt är eller kan antas vara 

ett problem.(Se nedan HFD 2018 ref. 75.).   

 

En kommun kan således reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa 

platser inom kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att 

införa tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan 

reglering att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 
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Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling, som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser, utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 

tiggeri/passiv penninginsamling än som tidigare varit fallet. Anledningen till det 

kan vara flera, där en av anledningarna kan vara kontantbrist. 

Samhällsutvecklingen har idag lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt 

betalningsmedel och det finns därför av den anledningen mindre incitament för 

den enskilde att bedriva passiv penninginsamling. Idag är kontanter som 

betalningsmedel allt ovanligare till förmån för andra betalsätt såsom bankkort 

och swish. Med hänvisning till att tiggeri/passiv penninginsamling idag är en 

alltmer sällan förekommande företeelse i kommunen görs den bedömningen att 

den verksamhet som trots allt kan finnas, varken kan sägas utgöra en störning 

av den allmänna ordningen eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-

samverkans grundhållning är att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet 

att be medmänniskor om hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra 

medel än förbud mot passiv pengainsamling. Motionen föreslås härmed anses 

besvarad.   

Ärendet i sin helhet 

Krister Maconi (SD) har till kommunfullmäktiges inkommit med en motion 

rörande tiggeri, Dnr 2019-00053. 

- I motionen föreslås; Utred förutsättningarna för att i 

ordningsföreskrifterna inkludera ett förbud mot tiggeri. 

 

Enligt ordningslagen får kommuner meddela de lokala föreskrifter för 

kommunen eller del av kommunen som behövs för att upprätthålla den 

allmänna ordningen på offentlig plats. Detta så länge föreskrifterna gäller 

förhållanden som inte är reglerade i annan lag, eller författning och inte lägger 

onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet.  

 

Ett grundläggande krav på lokala ordningsföreskrifter är att de måste behövas 

för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (Ordningslagen 3 

kap 8 §). Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. (Ordningslagen 3:12). 

Nedan utreds förutsättningarna för att införa ett förbud mot tiggeri i de lokala 

ordningsföreskrifterna. Slutligen finns ett stycke innehållande överväganden. 

 

 

Förutsättningar för att i lokala ordningsföreskrifter införa ett 

förbud mot tiggeri. 

 

Den kommunala kompetensen  
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En kommun ges möjlighet att inom vissa ramar meddela föreskrifter som gäller 

inom kommunen och som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen 

på offentlig plats. Under senare år har det förekommit en debatt på nationell 

nivå om denna föreskriftsrätt innefattar en möjlighet för en kommun att 

förbjuda tiggeri inom kommunens gränser.  Tidigare har praxis inneburit att det 

saknats möjlighet att förbjuda s.k. passiv insamling av pengar. Ett förbud mot 

tiggeri har av den anledningen inte kunnat regleras i en kommuns lokala 

ordningsföreskrifter. På senare tid har emellertid ny praxis tillkommit som lett 

till en förändrad rättstillämpning.  

 

Högsta förvaltningsdomstolens dom 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 17 december 2018, i dom (HDF 2018 

ref. 75) prövat om Vellinge kommun har rätt att införa ett förbud mot passiv 

insamling av pengar (tiggeri) i de lokala ordningsföreskrifterna inom fem 

geografiskt avgränsade områden i kommunen. Av domen framgår att det är 

kommunerna själva som har att bedöma om en viss företeelse bör regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter och att denna bedömning endast ska 

underkännas om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående eller 

för ingripande på den aktuella platsen.  

  

Enligt domen kan ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vara 

förenligt med ordningslagen om syftet med förbudet är att komma till rätta med 

vad som kan uppfattas som en störning av den allmänna ordningen och 

förbudet inte är för långtgående.  

 

Syfte att upprätthålla den allmänna ordningen 

En kommunal föreskrift ska syfta till att upprätthålla ”den allmänna 

ordningen”. Avgörande är därvid att föreskriftens syfte ska vara att komma till 

rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga rummet. 

 

Penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 

genom lokala ordningsföreskrifter. Det krävs generellt inte att kommunen 

måste visa att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller 

grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras genom lokala föreskrifter. 

En kommun är således oförhindrad att i förebyggande syfte besluta olika 

ordningsföreskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar.  

 

 

Ordningsföreskriften måste begränsas till vissa områden 

Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt tillämpnings-

område än vad som är påkallat i det enskilda fallet. De områden där ett 

beteende förbjuds måste alltså begränsas till de platser där det störande 

beteendet faktiskt utgör, eller kan antas utgöra, en störning. Vidare måste 

förbudet begränsas till sådana tidpunkter då en reglering är påkallad. En 
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föreskrift kan exempelvis vara berättigad nattetid men framstå som obefogad 

under dagtid. Likaså kan vissa föreskrifter anses påkallade under viss årstid, 

men vara obehövliga under annan tid på året.  

 

Ett förbud får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  

 

En kommun kan således reglera passiv penninginsamling (tiggeri) på vissa 

platser inom kommunen på två sätt, antingen genom ett förbud eller genom att 

införa tillståndsplikt vad gäller sådan insamling. Dock krävs det för en sådan 

reglering att störningen är faktisk eller kan antas vara ett problem. 

 

Övervägande  

 

Huruvida tiggeri och s.k. passiv pengainsamling som eventuellt förekommer 

inom Borås kommuns gränser utgör en störning (alternativt riskerar att utgöra 

en störning) av ordningen och om det därför är lämpligt att införa ett förbud är 

i huvudsak en bedömningsfråga. Idag är det långt färre personer som bedriver 

tiggeri/passiv penninginsamling än tidigare. Anledningen till det kan vara flera, 

där en av anledningarna kan vara kontantbrist. Samhällsutvecklingen har idag 

lett till att kontanter utgör ett mindre vanligt betalningsmedel och det finns 

därför av den anledningen mindre incitament för den enskilde att bedriva passiv 

penninginsamling. Idag har kontanter som betalningsmedel blivit allt ovanligare 

till förmån för andra betalsätt såsom bankkort och swish. Med hänvisning till 

att tiggeri/passiv penninginsamling idag är en alltmer sällan förekommande 

företeelse i kommunen görs den bedömningen att den verksamhet som trots 

allt kan finnas varken kan sägas utgöra en störning av den allmänna ordningen 

eller att den riskerar att utgöra en störning. Mitt-S-samverkans grundhållning är 

att den som är i ekonomisk nöd ska ha möjlighet att be medmänniskor om 

hjälp, och att fattigdom ska bekämpas med andra medel än förbud mot passiv 

pengainsamling. Med hänvisning härtill föreslås motionen förklarad 

besvaradBeslutsunderlag 

1. Motion: Komplettering av lokal ordningsföreskrift.   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Krister Maconi.  

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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                                            Motion om komplettering av lokal ordningsföreskrift

Tiggeri på offentlig plats har blivit ett allt vanligare inslag i gatubilden och inom 
kollektivtrafiken i många av våra städer. Fenomenet har numera spritt sig även till mindre 
och medelstora städer inklusive Borås. Tiggeriet är ett synnerligen tråkigt inslag i gatubilden, 
motverkar känslan av trivsel och trygghet hos Boråsarna och för även med sig annan 
brottslighet. Ofta organiseras tiggeriet av utländska ligor, ett mycket cyniskt sätt att utnyttja 
redan utsatta människor. I avvaktan på ett nationellt förbud mot tiggeri, något som ett flertal 
av våra nordiska grannländer redan infört eller allvarligt överväger att införa, vore en 
skärpning av den lokala ordningsstadgan i syfte att begränsa möjligheterna till tiggeri i Borås 
ett välkommet första steg för att komma till rätta med problemet. Förslagsvis kompletteras 
det 14 kapitlet, första stycket av Allmänn lokal ordningsföreskrift i Borås genom att efter de 
inledande orden: ”Ambulerande försäljning---” tillfoga orden: och tiggeri. Den nya 
ordalydelsen skulle således se ut som följer: Ambulerande försäljning och tiggeri får inte ske 
inom ett område som begränsas av Kungsgatan, Arlagatan, Fabriksgatan, Sven 
Eriksonsgatan, Nybrogatan och Järnvägsgatan.

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att i de Allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun inkludera även ett förbud mot tiggeri.

 

Krister Maconi (SD)



2.Tillägg/ändring till motion av Krister Maconi (SD) om komplettering av lokal ordningsföreskrift
2011/KS0326

Publicerad på internet: 2011-04-08 14:49:26
Handlingarna bedömda för 
publicering på internet:

Handlingarna är ännu ej bedömda 

Infogade filer: Nej
Handläggare: Lars-Olof Danielsson/BKMAN
Inkomdatum: 2011-04-08
Händelsetyp: IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN   2011-04-08 14:47 -----

Från: Krister Maconi <krister.maconi@sverigedemokraterna.se>
Till: boras.stad@boras.se
Datum: 2011-04-08 13:27
Ärende: Motion:tillägg/ändring

Hej! Vore tacksam ifall ni ändrade texten i min nyss inskickade motion om Komplettering av 
allmän lokal ordningsföreskrift.

Nuvarande text: Förslagsvis kompletteras det 14 kapitlet, första stycket av Allmän lokal 
ordningsföreskrift i Borås---.

Ändras till: Förslagsvis kompletteras den 14 paragrafen, första stycket i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Borås kommun---.

I själva yrkandet ändras: ---i Borås kommun till: ---för Borås kommun

Mvh Krister Maconi (SD)
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsägelse och fyllnadsval till Klimatråd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Marie Fridén (M) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 

2022. 

Anders Alftberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Tomas Brandberg (SD) välj till ledamot i Klimatråd till och med den 31 

december 2022. 

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 
 

Datum 

2022-04-25 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00042 1.1.1.3 

  

 

Avsägelse och fyllnadsval till Klimatråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd 

Marie Fridén (M) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 

2022. 

Anders Alftberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Tomas Brandberg (SD) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 

december 2022.Beslutsunderlag 

1. 2022-04-25. Beslutsförslag Avsägelse och fyllnadsval till Klimatråd 

 

Beslutet expedieras till 

1. Strategisk Samhällsplanering, Peter Krahl Rydberg. 

peter.krahl.rydberg@boras.se 

2. Martin Nilsson (M). martin.nilsson@politiker.boras.se 

3. Marie Fridén (M). marie.friden@politiker.boras.se 

4. Anders Alftberg (SD). Anders.alftberg@boras.se 

5. Tomas Brandberg (SD). Tomas.brandberg@riksdagen.se 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:martin.nilsson@politiker.boras.se
mailto:Anders.alftberg@boras.se
mailto:Tomas.brandberg@riksdagen.se
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Revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen i 

Borås Stads bolag  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen. 

 

 

Datum 

2022-05-06 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00261 1.2.3.3 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Bladh 
 

Datum 

2022-05-03 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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Datum 

2022-05-23 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00261 1.2.3.3 

  

 

Revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen i 

Borås Stads bolag  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen. 

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads bolag och om 

denna är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagen 

eller andra lagars krav på beredningen. Granskningen har resulterat i en rapport 

och ett sammandrag daterat den 28 februari 2022. Kommunstyrelsen har 

uppmanats att ge sina synpunkter på rapporten senast den 30 maj 2022. 

Kommunstyrelsen tar till sig synpunkterna i rapporten och konstaterar att en 

del synpunkter redan genomförts och att arbete med flera av synpunkterna är 

på gång. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads bolag och om 

denna är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagen 

och andra lagars krav på beredning. Kommunstyrelsen lämnar svar enligt 

nedan. 

Kommunstyrelsens ärendeberedning 

Stadsrevisionen lyfter i rapporten att Kommunstyrelsen enligt kommunallagen 

alltid ska ges möjlighet att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan nämnd 

eller av en fullmäktigeberedning samt ska, i det fall ingen annan nämnde eller 

fullmäktigeberedning gjort det, själv lägga fram förslag till beslut i alla ärenden 

som ska behandlas av Kommunfullmäktige. Detta gäller även ärenden avseende 

kommunala bolag. Stadsrevisionen granskade Kommunstyrelsens 

ärendeberedning under 2018 och den sammanfattande bedömningen då var att 

Kommunstyrelsens ärendeberedning avvek från lagstiftningens intentioner på 

flera punkter. Bristerna bedömdes vara så betydande att ärendeberedningen inte 

kunde ses som ändamålsenlig. Den nuvarande granskningen visar att det i 

huvudsak inte har förändrats eller utvecklats sedan 2018 och Stadsrevisionens 

bedömning är att bristerna som konstaterades 2018 kvarstår. 

Kommunstyrelsen har fortfarande uppfattningen att den beredning som idag 

finns inför beslut i Kommunstyrelsen väl följer de regler som finns i 
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Kommunallagen. Det är enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i 

Kommunstyrelsen som väcker ärendena i styrelsen. Något lagstadgat 

kvalitetskrav på beredningen, som ligger till grund för besluten, finns inte. 

Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att de förtroendevalda är delaktiga 

redan i ärendets inledning för att om möjligt undvika onödig administration. 

Beredning av frågor avseende principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt 

När det gäller beredningen av frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt visar Stadsrevisionens granskning att Borås Stad saknar en 

gemensam och definierad beredningsprocess. Det saknas också uttryckta krav 

på kvalitet eller omfattning av beredningen av dessa frågor i bolagens 

ägardirektiv. Det framkommer vidare i granskningen att styrelsen i Borås 

Stadshus AB i de flesta fall inte genomför någon beredning eller fattar beslut i 

denna typ av frågor. Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stadshus AB 

med utgångspunkt i vilket ansvar bolaget har för ägarstyrningen av Borås Stads 

bolag ska ta ställning till de frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt som uppkommer i bolagen. Dessutom anser Stadsrevisionen att 

beredningsprocessen för frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

bör dokumenteras och förtydligas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 § 50 om ett reviderat gemensamt 

ägardirektiv för Borås Stads bolag som bland annat innebär ett tydliggörande av 

ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen i dess roll och Borås Stadshus 

AB. Det reviderade ägardirektivet innebär en större tydlighet när det gäller vem 

som ansvarar för vad, det framgår att Borås Stadshus AB ska yttra sig i bolagens 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 

Kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Planerings- och uppföljningsmöten 

Stadsrevisionen skriver i rapporten att Kommunstyrelsen ska regelbundet 

genomföra planerings- och uppföljningsmöten med styrelserna för Borås Stads 

bolag. Stadsrevisionen rekommenderar att roller och mandat för deltagare i 

mötet bör förtydligas med betoning på om fokus är på ägarstyrning, 

uppsiktsplikt eller båda delar. Dessutom rekommenderar Stadsrevisionen att 

utveckling mot dialog som en del av ägarstyrningen bör ske i linje med Borås 

Stads styr- och ledningssystem. 

Av det reviderade gemensamma ägardirektivet framgår att Kommunstyrelsen 

ska minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus 

AB, inhämta rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, 

kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda 

ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt.  Det är Borås Stadshus AB som genomför 

ägardialogerna med representanter för styrelse och bolagsledningar. Innehållet 

från dialogerna redovisas i form av minnesanteckningar och utgör ett underlag 

till Kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt. Från och med 2022 har planerings- 
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och uppföljningssamtal ersatts med ägardialog och dessa kommer även fortsatt 

att genomföras med de kommunala bolagen minst två gånger per år. 

Protokoll i bolagen 

Stadsrevisionens granskning innehåller en genomlysning av hur 

protokollföringen ser ut i Borås Stads bolag. Genomlysningen pekar på att 

samtliga protokoll (med undantag från Stadshus AB) saknar i varierande 

utsträckning tydlighet i vilka underlag som legat till grund för beslut och en 

tydlig ärendebeskrivning i beslutsförslaget. Stadsrevisionen rekommenderar 

härefter att det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag uppdateras 

med ett regelverk som anger vad bolagens styrelseprotokoll minst ska innehålla. 

Enligt svensk rätt har styrelsens protokoll enbart s.k. bevisverkan. Detta 

innebär att det alltid är vad som faktiskt har beslutats som gäller men att man 

kan ta hjälp av protokollen för att förstå vad som hänt, för det fall detta skulle 

vara oklart. Av 8 kap. 24 § ABL framgår att det vid styrelsens sammanträden 

ska föras protokoll. Vidare framgår det att de beslut som styrelsen har fattat ska 

antecknas i protokollet. Denna uttryckliga bestämmelse om att alla beslut ska 

antecknas i protokollet innebär att styrelsens diskussion och ledamöternas 

individuella synpunkter etc. inte behöver antecknas. Någon vidare information 

om bakgrund till eller underlag för det fattade beslutet är heller inget krav som 

stipuleras som nödvändig formalia enligt ABL. För att skapa tydlighet och 

ordning över vilka beslut som fattas i företaget utgör styrelseprotokollen viktiga 

handlingar utvisande vilka beslut som tagits, detta ur bevishänseende.  

Därutöver finns det, för framtiden, ett historiskt värde av att kunna se vilka 

beslut företaget har fattat. En annan orsak till att inte kräva närmare eller 

utförligare underlag i protokollen är, åtminstone beträffande kommunala bolag, 

att de underliggande överväganden som styrelsen haft för sina beslut inte alltid 

utgör offentligt material.   

Revisionen rekommenderar att det gemensamma ägardirektivet uppdateras med 

ett regelverk som anger vad bolagens styrelseprotokoll minst ska innehålla. Då 

det klart framgår av ABL vad styrelseprotokollet minst ska innehålla och 

kommunens praxis och grundregel är att inte upprepa vad som redan står i lag, 

bör dylik skrivelse heller inte belasta det gemensamma ägardirektivet. 

Bolagsgruppen har, och kommer även inför kommande mandatperioder att 

informera bolagen om lagkrav och lämplighet när det gäller utformning av 

styrelsens protokoll. 

Expediering 

Beslut tagna i Kommunfullmäktige expedieras till de bolag ärendet berör. 

Granskningen visar på oklarheter avseende expedieringsrutiner mellan Borås 

Stad och de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen genomför en översyn av rutinen för expediering av 

beslutsärenden från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen – Granskning av ärendeberedningen i 

Borås Stads bolag. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Missiv
  2022-02-28

Kommunstyrelsen
Samtliga bolagsstyrelser i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och 
bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och 
andra lagars krav på beredning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning 
att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens 
beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt i bolagen och Kommunstyrelsen kan utvecklas och hänvisar till bilagd rapport 
för precisering av rekommendationer.

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bolagen bedömer Stadsrevisionen att bolagen till 
största delen har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktiebolagslagen finns ingen laglig reg-
lering som rör ärendens beredning inom respektive bolag. Väsentliga delar som behöver utvecklas för 
bolagen är protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för förvaring och utlämnande 
av allmänna handlingar upprättas

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och Borås Stads bolag.  
Svar från Kommunstyrelsen och bolagen emotses senast 2022-05-30. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen   Lekmannarevisor Borås Energi och Miljö AB
Lekmannarevisor Industribyggnader Borås AB,  
Akademiplatsen AB 

Nils-Gunnar Blanc    Ingwer Kliche
Lekmannarevisor Borås Stadshus AB,  Lekmannarevisor Borås Stadshus AB,
AB Bostäder     Borås Energi och Miljö AB 

Thomas Gustafsson    Jürgen Urbas
Lekmannarevisor Borås Elnät AB,    Lekmannarevisor Borås Elnät AB
BoråsBorås TME AB, AB Bostäder 

Bengt Sandell     Lennart Gabre
Lekmannarevisor Borås Djurpark AB,  Lekmannarevisor Borås kommuns
Inkubatorn i Borås AB    Parkerings AB 

Lena Brännmar     Bo-Lennart Bäcklund
Lekmannarevisor Fristadbostäder AB  Lekmannarevisor AB Sandhultsbostäder,
      Viskaforshem AB, AB Toarpshus
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Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner är idag majoritetsägare till ungefär 1800 bolag.

Borås Stad har 13 helägda bolag och ett delägt (BoråsBorås TME AB). Bolagen omsätter drygt 
2 miljarder kronor årligen och har en balansomslutning på över 6 miljarder.

2018 granskade Stadsrevisionen ärendeberedningen inför beslut i kommunstyrelsen och 2019 
granskade Stadsrevisionen ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Båda granskningarna 
visade på stora brister i följsamhet mot intentioner hos styrande lagar samt bristande rutiner för 
vissa administrativa processer. Bristerna inom området var så betydande att Kommunstyrelsens 
ärendeberedning inte bedömdes som ändamålsenlig.

Kommunala aktiebolag ska fungera som vanliga bolag med skillnaden att de ägs av kommuner 
och styrs av politiskt tillsatta styrelsemedlemmar. På så vis fungerar de på andra sätt än vanliga 
aktiebolag och är även föremål för andra regler i vissa hänseenden. Kommunalt ägda bolag regleras 
exempelvis av både aktiebolagslagen och indirekt av kommunallagen.

1.2 Syfte och frågeställning
Projektets syfte är att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige. 
Syftet är att granska om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktie-
bolagslagens eller andra lagars krav på beredning. 

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Uppfyller Borås Stads kommunala bolag lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

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

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och  
tjänstemän avseende ärendeberedning?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan bolaget 
och tjänstemän vid Stadsledningskansliet avseende ärendeberedning inför beslut i 
Kommunfullmäktige?

• Uppfyller hanteringen av ärenden i Borås Stads bolag lagstiftningens krav när det  
gäller protokollföring?

• Finns det dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer/rutiner/lathundar för protokoll-
föring i bolagen.

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i Boras Stads hel- och delägda bolag och 
Kommunstyrelsens ärendeberedning i bolagsfrågor. 

Respektive bolags styrelse är ansvarig för sin ärendeberedning. Kommunstyrelsen är ansvarig för 
samordning och ärendeberedning inför beslut i Kommunfullmäktige.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, aktiebolagslagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig 
lagstiftning och föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders regle-
mente utgör även revisionskriterier. Råd och vägledning från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) kan ses som normerande och utgör även revisionskriterier.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Andreas Ekelund.

1.6 Metod
Metoderna är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän i de kommunala bolagen samt 
berörda tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet i Borås Stad. Samtliga intervjuade i gransk-
ningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 2.2 har även faktagranskats av 
juristen Patrik Kastberg.
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Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag

2 Granskningsresultat
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, för den politiska processen i kommunen och för styrelsens arbete i 
ett kommunalt bolag.

2.1 Utgångspunkter och definitioner
Hanteringen av kommunala ärenden präglas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redogörs 
för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen, förvaltningslagen eller aktiebolagslagen. 
Ärende kan dock definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.1 Det innebär 
att begreppet avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltnings-
verksamhet eller faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet 
som leder till ett beslut genom vilket beslutsfattaren vill påverka myndigheter eller enskilda.2

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 beslutsfattaren 
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.3 På samma sätt 
blir beredningen av bolagsärenden som skall beslutas av Kommunfullmäktige en viktig demo-
kratisk process.

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.4

Vikten av beredning inför beslut i Kommunfullmäktige
För att Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett par undantag, förslag till 
beslut beredas före beslutsfattande. Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstift-
ningen måste beaktas. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är ytterst beslutsfattaren, dvs. nämnd, kommunstyrelse eller 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 be-
slutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha tillräckligt 
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, konsekvensbedömda, 
objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska vara trans-
parent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar för olika 

1 von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f.
2 Prop. 1985/86:80:14. von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
3 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f
4 von Essen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
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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.5

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 berett ett ärende 
eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har fattat vilket beslut. På så vis kan 
även informell styrning försvåra de förtroendevalda revisorernas arbete med ansvarsutkrävande. 
Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras.

Det ställs även i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objek-
tivitet och allsidighet. När det gäller förslag till beslut som tas fram under beredningen in-
för beslut i nämnder eller Kommunfullmäktige bör dessutom vara konsekvensbedömda.6 

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 tjänsteperson som författat underlaget sam-
tidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar de förtroendevaldas bedömningar 
och förtroendevaldas ställningstaganden.

2.2 Lagliga förutsättningar för kommunala bolag
Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som har en kommun som ägare. Ägarskapet kan vara helt 
eller delvis och vara direkt eller indirekt, t.ex. via ett moderbolag.

Skillnaderna mellan privat ägda och kommunalt ägda aktiebolag framgår bl.a. av lagstiftningen. 
Vid sidan om aktiebolagslagen berörs ett kommunalt aktiebolag av regler i bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. 
Det uppkommer inte sällan konflikter mellan civilrätten (exempelvis aktiebolagslagen och av-
talslagen m.m.) och offentligrätten (exempelvis kommunallagen och offentlighetsprincipen).7

Utöver de legala skillnaderna tillkommer den praxis som utvecklats vid styrningen av de kom-
munala aktiebolagen. Framför allt gäller detta vid tillsättande av styrelse samt organisationen 
för samordningen mellan kommuner och dess bolag. 

Aktiebolagslagen (2005:551)
Aktiebolagslagen skiljer på publika och privata aktiebolag. Skillnaden mellan bolagskategorierna 
ligger i möjligheten att vända sig till allmänheten (aktiehandel) för kapitalanskaffning. Den 
möjligheten har endast publika aktiebolag. Kommunala bolag är nästan undantagslöst privata 
aktiebolag.8

Lagen reglerar också om bolagstämma där aktieägare har rätt att besluta i bolagets angelägenheter. 
Bolagsstämman i ett kommunalt aktiebolag är i allmänhet en formell instans. Borås Stads bolag 
håller bolagsstämmor där särskilt valda stämombud deltar.

5 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 Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014.
6 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
7 Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22, Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019: ff
8 Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:12
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Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha en styrelse.9 Styrelseleda möters antal och hur de 
utses ska anges i bolagsordningen. Till skillnad från övriga kommunala förtroendeuppdrag gäller 
inte kommunallagens krav på bosättning i kommunen vid val till kommunal bolagsstyrelse.10

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.11 Enligt 
8 kap 4 § ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och ska enligt 5 § 
meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens be-
dömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Enligt 8 kap. 21 
§ får beslut inte fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseledamöter har;

1. fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och

2. fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Det är styrelsen som rent praktiskt avgör vad ett tillfredsställande underlag innebär. Det går 
emellertid inte att säga att beredningen i övrigt ska ske på samma sätt som i en kommunal nämnd. 
Beredningen i kommuner ska vara saklig och opartisk på det sätt som sägs i förvaltningslagen 
och regeringsformen. Dessa båda lagar gäller inte för aktiebolagen, dess ledning eller anställda. 
När det handlar om underlag som skall användas för avgörande i kommunfullmäktige gäller 
samma förutsättningar och krav som övrig offentlig förvaltning och på så vis ankommer det 
på kommunens organisation att uppfylla kraven på beredningen enligt 2.1 i denna rapport vid 
behandling av dessa ärenden.

Enligt 8 kap. 29 § skall den verkställande direktören (vd) sköta den löpande förvaltningen av 
bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På så vis åligger det styrelsen i ett kommunalt 
bolag att ta fram riktlinjer och anvisningar för den verkställande direktören som överensstämmer 
med lagar och de anvisningar bolagsstämman antagit för bolaget.

Frågor som kan vara relevanta att reglera i en vd-instruktion:12

• Att den verkställande direktören skall ansvara för att allmänna handlingar förvaras  
på ett korrekt sätt.

• Att det finns fungerande rutiner för utlämnande av offentliga handlingar och vem  
som verkställer utlämnandet.

• Hur kommunikationen mellan bolaget och tjänstemän vid kommunorganisationen  
ska ske.

• Vilken skyldighet den verkställande direktören har att delta vid fullmäktige- eller 
nämndsmöten.

När det gäller protokollföring framgår av 8 kap. 24-26 §§ aktiebolagslagen att det vid styrelsens 
sammanträden ska föras protokoll. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. 
Protokollet skall undertecknas av den som har varit protokollförare. Det skall justeras av ordfö-
randen, om denne inte har fört protokollet. Om styrelsen har flera ledamöter, skall det justeras 
även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören 
har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Om ett bolag har endast en aktieägare, skall alla avtal mellan aktieägaren och bolaget, som inte 
avser löpande affärstransaktioner på sedvanliga villkor, antecknas i eller läggas till styrelsens 
protokoll.

9 3 kap. 1 § och 8 kap. 8 § aktiebolagslagen
10 8 kap. 9-12 § aktiebolagslagen
11 8 kap. 4 § aktiebolagslagen
12 Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019:220.
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Styrelsens protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Kommunallagen (2017:725)
Kommuner och regioner får efter beslut av kommunfullmäktige överlämna till ett kommunalt 
bolag att sköta en kommunal angelägenhet som inte enligt lag skall handhas i viss ordning.13 
Uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock bara överlämnas till ett kommunalt bolag 
om det finns stöd i lag för det. I fråga om kommunala bolag där kommunen, direkt eller indirekt, 
innehar samtliga aktier gäller vidare att fullmäktige ska14

• fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, 

• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna  
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

• utse samtliga styrelseledamöter

• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana  
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större  
vikt innan de fattas,

• utse minst en lekmannarevisor 

• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal  
lämnas över till privata utförare.

Vad som utgör frågor av principiell beskaffenhet är inte helt självklart. Teoretiskt skulle det kunna 
vara frågor av grundläggande betydelse för bolaget men också för kommunen. Mot bakgrund 
av bestämmelsens ändamål talar mycket dock för att det som avses är frågor som är av betydelse 
för kommunen.15 Begreppet ”ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” som 
helhet kan sägas innefatta beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd, 
dvs. avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande. 16 Frågor av princi-
piell beskaffenhet anses generellt vara sådana frågor där det politiska momentet är stort, t.ex. för 
att verksamheten är kontroversiell eller inte tidigare har bedrivits, medan frågor av större vikt 
typiskt sett är frågor som har stor ekonomiskt betydelse för kommunen t.ex. stora investeringar 
eller upptagande av lån.17

Mot bakgrund av att frågor av principiell beskaffenhet skall underställas kommunfullmäktige 
kan styrelserna i kommunala bolag av fullmäktige ges rätt att väcka ärende i fullmäktige i sådana 
frågor. Styrelsen kan även väcka ärenden i fullmäktige i andra frågor under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillåtit det.18

Av förarbetena till den tidigare kommunallagen framgår att det är lagstiftarens uppfattning att 
kommunala bolag sällan har anledning att gå emot fullmäktiges uppfattning i en, vad fullmäktige 
anser vara, grundläggande fråga. 19

Kommunstyrelsen skall, enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, ha uppsikt inte bara över nämndernas 
verksamhet, utan även över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala aktiebolag. Utöver 
den normala uppsiktsplikten ska Kommunstyrelsen även utöva en förstärkt uppsiktsplikt över 

13 3 kap. 11 § och 10 kap. 1 § kommunallagen
14 10 kap. 3 § kommunallagen
15 Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019:42 f.
16 prop. 1990/91:117 s. 157 och prop. 1973:90 s. 231
17 Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019:43
18 5 kap. 22 § kommunallagen
19 prop. 1990/91:117 s.54
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kommun- och regionägda bolag.20 Styrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser i en redogörelse till 
fullmäktige. Om styrelsen finner att något förhållande i ett bolag inte är förenligt med reglerna 
i 10 kap. 3-5 §§ kommunallagen ska styrelsen för egen del eller genom förslag till fullmäktige se 
till att nödvändiga åtgärder vidtas.21

Kommunallagen anger också att delägda bolag måste enligt 10 kap 4 § kommunallagen bestäm-
melserna i samma kapitel tillämpas på ett sätt som motsvarar kommunens eller regionens ägande. 
Denna tillämpning torde kräva en överenskommelse i det enskilda fallet. Generellt gäller därför 
att ju större det kommunala inflytandet är, desto större krav på tillämpning.22

Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen alltid ges möjlighet att yttra sig i ett ärende som 
har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning samt ska, för det fall ingen annan 
nämnd eller fullmäktigeberedning gjort det, självt lägga fram förslag till beslut. Detta innebär 
i praktiken att alla ärenden i Kommunfullmäktige avseende kommunala bolag ska beredas av 
Kommunstyrelsen innan ärendet avhandlas av Kommunfullmäktige.23

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Beträffande kommunala bolag, där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande, gäller 
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i till-
lämpliga delar även handlingar hos bolaget.24 Sådana bolag jämställs även med myndighet när 
det gäller tillämpningen av offentlighet- och sekretesslagen.

Ett rättsligt bestämmande inflytande anses föreligga om kommunen

• äger aktier i bolaget med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller på annat sätt 
förfogar över så många röster i bolaget, eller

• har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för bolaget. 

Handling som kommer in till eller upprättas hos bolaget skall utan dröjsmål registreras (dia-
rieföras), om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för bolagets verksamhet. För 
handlingar som inte omfattas av sekretess räcker det dock att handlingarna hålls så ordnade att 
det utan svårighet kan fastställas om en handling har kommit in eller upprättats.25

Om handling hos bolaget begärs utlämnad gäller26

• att framställan skall prövas av bolaget,

• att framställan i första hand prövas av den tjänsteman vid bolaget som har hand om eller 
annars ansvarar för handlingen,

• att, om utlämnande vägras med hänvisning till att handlingen inte är offentlig, fram-
ställan skall hänskjutas till den som har bolagets uppdrag att besluta om utlämnande av 
bolagets handlingar,

• att bolagets beslut kan överklagas till kammarrätten.

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation vad gäller allmänhetens rätt att ta del av all-
männa handlingar.27

20 6 kap. 9 § kommunallagen
21 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021:122f
22 Sveriges kommuner och regioner; Principer för Styrning – Kommun- och regionägda bolag, 2020.
23 5 kap. 28 § kommunallagen
24  2 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen
25 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
26 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 3 och 8 §§ offentlighets- och sekretesslagen
278 kap. 4 § aktiebolagslagen
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Meddelarskydd
I bolag där en kommun har ett ”rättsligt bestämmande inflytande” kommer offentlighetsprincipen 
och meddelarprincipen i praktiken gälla på samma sätt som hos kommuner och myndigheter. 
Detta innebär förenklat att anställda utan risk för repressalier ska kunna prata med media och 
press om sådant som sker på arbetsplatse. 28 Styrelseledamöter och verkställande direktör omfattas 
dock inte av meddelarfrihet.29

Offentlighet och sekretesslag (2009:400)
Offentlighets- och sekretesslagen reglerar när en allmän handling ska vara offentlig och när den 
ska vara sekretessbelagd. 

Arkivlagen (1990:782)
För de bolag som omfattas av offentlighetsprincipen gäller dessutom arkivlagens regler för de 
handlingar som förvaras i bolaget. Det innebär att bolagets arkiv skall bevaras, hållas ordnat och 
vårdas i enlighet med de föreskrifter som ges i arkivlagen.

Förvaltningslagen (2017:900)
Vid handläggningen av begäran om utlämnande av handling hos bolaget skall vissa av förvalt-
ningslagens bestämmelser tillämpas.30

Finansiering 
Kommunala bolag är egna juridiska personer med egna resultat- och balansräkningar. Precis 
som alla andra bolag behöver ett kommunalt bolag intäkter om bolaget ska bedriva verksamhet. 
Vilka intäkter bolaget har beror givetvis på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Det kan vara 
avgifter eller intäkter från försäljning eller intäkter från andra bolag eller från kommunen själv 
för utfärda tjänster. Ibland kan det förekomma att bolag får stöd direkt från ägarkommunen 
utan att det är ersättning för någon utförd tjänst. När stöd av denna typ ges behöver man iaktta 
såväl kommunallagen som reglerna om statsstöd.31

2.3 Vägledande dokument
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram två dokument avseende styrning av 
kommunalt ägda bolag. 

En handledning tillsammans med Sveriges Allmännytta, Ägarstyrning av allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag, till stöd för kommunens eller regionens arbete med bolagsstyrning.

Det andra dokumentet från SKR avser kommunala bolag, Principer för styrning – Kommun- och 
regionägda bolag.

Syftet med båda dokumenten uppges vara att inte att konstruera ett antal regler som måste följas 
utan att tillhandahålla principer som kan användas av kommunen eller regionen. Dokumenten 
överlappar varandra och fokuserar båda på ägarstyrningens rättsliga grund och ägarens formella 
verktyg för styrning vilka främst regleras i kommunallagen och aktiebolagslagen. Därutöver 
beskriver dokumenten informella redskap som kan bidra till en ändamålsenlig ägarstyrning.

Dokumenten slår fast att den rättsliga grunden för ägarens styrning främst finns i kommunal-
lagen och aktiebolagslagen.
28 Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019:172-173.
29 13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen
30 Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22
31 Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019:104.
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Handledningen beskriver, med utgångspunkt i lagarna, samspelet mellan bolagsfunktionerna 
enligt bilden nedan:32

Figur. 1 Bolagsfunktioner

2.3.1 Ägarstyrningens formella redskap
Båda dokumenten anger att kommunens formella redskap för ägarstyrningen består av bolagsord-
ningen, ägardirektivet, av att utse bolagsstyrelse och lekmannarevisorer samt av att ta ställning i 
principiella eller särskilt viktiga frågor om bolaget. Hur kommunen valt att organisera sitt ägande 
och delegera ansvar har betydelse för hur ägarstyrningen rent praktiskt utövas och för proces-
sen när ägardirektiv utarbetas. Om bolaget ingår i en koncern kan ägarstyrningen i varierande 
utsträckning utövas av moderbolaget.33 Det är dock av vikt att ha en klar uppfattning om vem 
som ska utöva ägarrollen eller hur ägarrollens olika delar ska fördelas, till exempel så att styrelsen 
utövar den strategiska ägarrollen och holdingbolaget den operativa och finansiella ägarrollen.34

Bolagsordning
Bolagsordningen, som beslutas på bolagsstämman, är i grunden både ett samarbetsavtal mellan 
aktieägarna och ett ägardirektiv till övriga bolagsfunktionärer. Bolagsordningen för kommunala 
aktiebolag ska beskriva det kommunala ändamålet med bolaget i mer generella termer. En mer 
fördjupad beskrivning av ägaridén bör reserveras för ägardirektivet. Därmed behöver bolagsord-
ningen inte ändras vid mindre omformuleringar av ägaridén.35

Ägardirektiv
Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt for-
mellt styrinstrument. Bolaget behöver inte ha ägardirektiv, men om det finns ägardirektiv är de 
juridiskt bindande för styrelse och vd. För detta krävs att de fastställs av bolagsstämman, antingen 
på årsstämman eller på en extra bolagsstämma. Direktiven måste stå i överensstämmelse med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bolagsordningen samt vara förenliga med bolagets 
intresse, d.v.s. intresset av att bolaget inte vidtar åtgärder som inte är förenliga med uppfyllandet 

32 Sveriges kommuner och regioner och Sveriges Allmännytta; Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2020, s.10.
33 Sveriges kommuner och regioner och Sveriges Allmännytta; Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2020, s.10.
34 Sveriges kommuner och regioner; Principer för Styrning – Kommun- och regionägda bolag, 2020, s. 17
35 Sveriges kommuner och regioner och Sveriges Allmännytta; Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2020, s.14.
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av dess syfte och verksamhetsföremål på sikt. Direktiven får inte heller vara så ingripande att de 
fråntar styrelsen eller vd deras funktioner som bolagsorgan. Beslut på bolagsstämman är således 
den enda formella vägen för ägarstyrning. Genom detta skapas även en tydlighet i styrningen 
av bolaget. Ibland beslutar ägaren om en gemensam policy, exempelvis miljöpolicy, IT-policy, 
personalpolicy, representationspolicy eller finanspolicy, med avsikt att den ska gälla inom hela 
kommunkoncernen. Det förekommer också att kommunägda bolag i en kommun uppmanas 
att själva utarbeta en policy inom ett eller flera av dessa områden utifrån kommungemensamma 
ramar. För att dessa policies ska gälla som en del av ägardirektivet för ett enskilt bolag krävs att 
de fastställs av bolagsstämman.36

Kommunfullmäktige ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell beskaffen-
het eller annars av större vikt innan de fattas. Fullmäktiges rätt att få ta ställning ska framgå av 
bolagsordningen.37 

2.3.2 Ägarstyrningens informella redskap
Handledningen påpekar att de formella redskapen för ägarstyrning kan kompletteras med infor-
mella redskap i form av dialog och rapportering vilket kan leda till ett fruktbart samspel mellan 
ägare och bolag. Ägaren kan ta fram rutiner och instruktioner för detta tillsammans med bolagen 
för att skapa en kontinuerlig och rättvisande bild av tillståndet i bolagen.

Rapporteringen bör även omfatta den information som behövs för att kommunstyrelsen årligen 
i ett beslut ska kunna bedöma om verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamål 
fullmäktige fastställt och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verk-
samheten. Rapportering som sedan blir grund för ägardialog bör också ta hänsyn till kommunens 
eller kommunkoncernens strategier, kontrollansvar och informationsbehov. I ägardialogen kan 
även ingå regelbundna möten mellan representanter för ägaren och bolaget som följer en planerad 
struktur och dagordning. På mötena kan eventuella utmaningar eller möjligheter aviseras i god 
tid så att de kan hanteras på ett optimalt sätt på kommun eller koncernnivå. Kontinuerliga, och av 
båda parter väl förberedda besök och personliga underhandskontakter kan bidra till att, förbättra 
relationerna samt öka förtroendet och förståelsen mellan ägaren och bolaget. I normalfallet är 
det styrelsens ordförande och bolagets vd som rapporterar till ägaren enligt arbetsordning och 
vd-instruktion. Vid rapportering eller bolagsbesök kan även andra sakkunniga funktioner i verk-
samheten vara föredragande. Ett effektivt och värdeskapande samarbete bygger på en ömsesidig 
respekt för de olika rollernas ansvar och befogenheter.38

2.3.3 Bolagsorganisation
I Principer för styrning kommun och regionägda bolag beskrivs bolagets organisatoriska delar.

Bolagstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen utövas 
aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget. Enligt kommunallagen ska ägardirektiv till bola-
get i frågor av principiell beskaffenhet eller annars större vikt behandlas i kommunfullmäktige 
före beslut på bolagstämman. Detsamma gäller beträffande instruktion till ägarens ombud på 
bolagsstämman. Bolagsstämman är ett forum för bolagets ägare att utöva formell ägarstyrning. 
Stämman bör därför ses som ett led i dialogen mellan ägare och bolag.39

Bolagsstyrelse
Styrelsen ansvarar enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter i enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget.

36  Ibid. s. 15
37  Ibid s. 14
38 Ibid s.19.
39 Sveriges kommuner och regioner; Principer för Styrning – Kommun- och regionägda bolag, 2020, s. 25
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Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:40

• fastställa strategin för bolagets verksamhet, 

• säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, 

• se till att verksamheten är hållbar, följa upp och kontrollera verkställande  
direktörens förvaltning, 

• se till att kommun- eller regionfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas  
i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt 

• se till att bolagets aktieägare och omvärld informeras om bolagets utveckling  
och ekonomiska situation.

Styrelsen bör besluta om en intern arbetsordning för sitt arbete, som till exempel kan ta upp 
eventuell arbetsfördelning, sammanträdesfrekvens och årsplanering för styrelsen. Om det finns 
särskilda skäl kan styrelsen inrätta styrelseutskott, arbetsutskott eller presidium med särskilda 
beslutsuppgifter. Särskilda skäl kan vara till exempel att styrelsen kommit fram till att en arbets-
grupp behövs för att bereda en särskild fråga av större vikt för bolaget.41

Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag till dag-
ordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda och genomförs 
effektivt. De beslutsärenden som ska behandlas på styrelsens sammanträden ska anges tydligt i 
dagordningen för sammanträdet. 

Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och relevant belysning 
av det ärende beslutet gäller. Skriftligt material inför styrelsesammanträde bör normalt tillställas 
ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka 
ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av 
de beslut som fattats. Ett färdigt protokoll ska sändas till eller hållas tillgängligt för styrelsens 
ledamöter senast två veckor efter styrelsesammanträdet.42

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör 
sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:43

• organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv  
diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga  
förutsättningar för styrelsens arbete, 

• se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget  
och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att styrelsearbetet  
ska kunna bedrivas effektivt, 

• upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska  
känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi och 
andra viktigare frågor, 

• ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för  
bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande  
direktörens arbete, 

• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag, 

• kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt 

• se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

40  Ibid. s. 28.
41  Ibid. s. 33
42  Ibid. s. 34.
43  Ibid. s. 32.
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Verkställande direktör och företagsledning
Verkställande direktören är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att verkställande 
direktören är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt 
tillvarata bolagets intresse. Verkställande direktören ska se till att styrelsen får ett så sakligt, 
utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl 
underbyggda beslut.44

2.4 Borås Stads styrdokument
Utöver lagar har även Kommunfullmäktige och respektive bolagsstämma antagit styrdokument 
som gäller för de bolag som ägs av Borås Stad.

2.4.1 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag
Borås Stads ägardirektiv är ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och är en beskrivning av 
hur stadens ägarstyrning skall genomföras. Dokumentet syftar även till att tydliggöra ägaridé, 
ägarroll och styrprocess. Därutöver ska dokumentet även ange gemensamma riktlinjer, direktiv 
och principer för stadens bolag inom ett flertal områden.

Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I direktivet framgår det att Borås Stads ägande utövas av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och av Borås Stadshus AB.

Det är enligt direktivet Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt 
eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska 
gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget.

Direktivet anger även att Kommunfullmäktige ska besluta om:

• Bolagsordning

• Ägardirektiv 

• Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen 

• styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen 

• Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller styrelse-
suppleant samtidigt besluta om nyval 

• arvode till de förtroendevalda 

• att uppdra åt Revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 

• ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

• ombudsinstruktioner 

• nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ända-
mål eller utanför de kommunala befogenheterna

Det framgår av ägardirektivet att bolagen står under Kommunstyrelsens uppsikt och att bolagen, 
förutom lagar och författningar, regleras av bolagsordning, ägardirektiv, Kommunfullmäktige, 
särskilda direktiv utfärdade av Kommunstyrelse samt förekommande avtal mellan kommun 
och bolag.

44  Ibid. s. 36
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I ägardirektivet står det även att det i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår bl.a. att man löpande 
skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunallagen är 
uppfyllda beträffande de bolag kommunen äger eller har intresse i. 

I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksam-
het åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommu-
nallagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har 
intresse i. 

Vidare anger direktivet att Kommunstyrelsen ska:

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls  
uppdaterade.

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige  
för ställningstagande.

• Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt  
i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotter-
bolag samt lämnar instruktion till ombudet.

• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att upp-
dra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda 
bolag. Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. Därutöver 
utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga av 
Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.

Det gemensamma ägardirektivet anger också att de kommunala bolagen ska följa sammanlagt 
37 olika styrdokument.

Det pågår ett arbete för att revidera det gemensamma ägardirektivet, ägardirektiven hos nio av 
bolagen samt justera Kommunstyrelsens reglemente i syfte att bland annat tydliggöra ansvars-
fördelningen mellan Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB. Kommunstyrelsen har ännu 
inte beslutat i ärendet.

2.4.2 Kommunstyrelsens reglemente
Reglementet för Kommunstyrelsen är antaget av Kommunfullmäktige den 20 februari 2020 och 
anger vilka uppgifter och ansvar styrelsen har.
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I 1 § Allmänt om styrelsens uppgifter framgår att: 

• Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett hel-
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska även ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.

• Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

I 3 § i reglementet framgår också att styrelsen bl.a. ska;

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,  
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i  
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,

• bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med  
kommunallagen.

Samt att om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som full-
mäktige ska handläggas ska beredas.

Under 4 § Företag och stiftelser anger reglementet att styrelsen ska;

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

• ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppda-
terade, 

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

• ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och före-
tagsledningarna, 

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

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

• årligen godkänna bolagens finansiering.
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Under 14 § i reglementet framgår att Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kom-
munalråden för varje mandatperiod samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. 
Vidare anges det under 15 § att Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod 
fatta beslut om arbetsformerna för ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.

2.4.3 Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem anges vara ett dokument kategoriserat som ett program 
som syftar till att beskriva strukturen för styrningen och ledningen i Borås Stad, och ger ramen 
för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta rutiner och ar-
betssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, förvaltningar 
och bolag, och omfattar fyra delar: Styrmodellen, Medborgarinflytandet, Styrdokumenten och 
Uppföljningen.

Styrmodellen
I korta ordalag går styrmodellen ut på att Kommunfullmäktige styr nedåt i organisationen med 
olika målsättningar och uppdrag vilket tolkas i varje nedstigande led. Verksamheten utförs sedan 
i förvaltningar och bolag för att återrapporteras uppåt tillbaka till Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fördelar uppdrag med ansvar och befogenheter till våra nämnder och 
bolag. Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs 
enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Bolagen styrs på 
liknande sätt genom bolagsordningar och ägardirektiv. De står under Kommunstyrelsens uppsikt 
och ska följa direktiv från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Vidare är Kommunstyrelsen, enligt styr- och ledningssystemet, kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.

Medborgarinflytandet 
En annan del av styr- och ledningssystemet är främjandet och tillvaratagandet av medborgarin-
flytandet vilket enligt programmet systematiskt skall arbetas med på olika sätt.

Styrdokumenten
Programmet anger vidare att Kommunfullmäktiges budget är stadens viktigaste styrdokument 
för all verksamhet och att det därefter finns ett stort antal styrdokument i Borås Stad. Dessa ska 
vara strukturerade på ett enkelt sätt så att det inte skapas alltför många olika nivåer i dokumen-
tens hierarki. Det är viktigt att dokumenten samordnas och att de är så konkreta, enkla och få 
som möjligt.

Uppföljningen
Nästa del i programmet behandlar uppföljning. Programmet anger att det är Kommunstyrelsen 
som fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndernas förslag till 
budget. För bolagen godkänner Kommunstyrelsen budgeten för nästa år samt önskvärt läge på 
längre sikt. I förekommande fall görs detta även för bolagens affärsområden. Kommunfullmäktige 
godkänner bolagens finansiella mål.
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Borås Stads årsredovisning är i första hand ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfull-
mäktige. För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och beviljar styrelse och vd an-
svarsfrihet för verksamhetsåret. Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna och 
bolagen följt Kommunfullmäktiges inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen 
i budgeten, samt hur resurserna använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad som ska 
följas upp under året och vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta.

Dialog
Under rubriken dialog anges att den skriftliga styrningen och uppföljningen ska kompletteras 
med en tydlig och planerad muntlig dialog. En etablerad form för detta är planerings- och 
uppföljningssamtal, PLUPP-möten. Programmet anger att Kommunstyrelsen har regelbundna 
planerings- och uppföljningssamtal med nämnderna och styrelserna. Syftet med dessa samtal 
anges vara att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en fördjupad bild av nämndernas 
och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna.

Det anges vidare att programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium, 
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadskansliet medverkar i dessa samtal.

Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem 
Den 22 november 2021 skickades en revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem på remiss 
till samtliga nämnder och bolag m.fl. 

Remissversionen innefattar bl.a. en delvis ny process för att planera och följa upp mål och ekonomi. 
I processen beskrivs ex. att Borås Stadshus AB ska hålla uppdragsdialog som en del av ägarstyr-
ningen med de kommunala bolagen två gånger per år. Remissversionen omfattar inte processen 
som avser budget för de kommunala bolagen eller för koncernbidrag inom Borås Stadshus AB.

Remissvaren ska senast den 31 januari 2022 ha kommit in till Kommunstyrelsens diarium.

2.5 Stadsrevisionens tidigare granskning inom området
Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 
Granskningen visade på stora brister när det gällde följsamhet gentemot lagstiftningens inten-
tioner och vissa administrativa processer. Bristerna inom området bedömdes så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig.45

I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess från Stadsledningskansliet 
ut till samtliga nämnders förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen 
behandlades och besvarades av merparten av förvaltningarna och en av nämnderna.46 Samtliga de 
inkomna remissvaren från förvaltningarna såg positivt på att Borås Stad tog fram en gemensam 
beredningsprocess så långt det var möjligt.47 Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam 
beredningsprocess ut till förvaltningarna kallad Gemensam beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder. Beredningsprocessen var fastställd av kommunchefen och inte behandlad politiskt.48 

Stadsrevisionen granskade 2019 ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen 
bedömde bl.a. att nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierade i stor utsträckning, att 
förtroendevalda i Borås Stad därmed hade olika förutsättningar när beslut ska fattas och att 
Borås Stad saknade beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. I granskningen gjorde Stadsrevisionen även bedömningen att 

45  Stadsrevisionens i Borås Stad, Rapport, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019-02-11.
46  Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
47  Remissvar Dnr KS 2019-00106
48  Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06



19

Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag

avvikelserna inte var lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt 
de instruktioner som angavs i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder. Dokumentet var därutöver inte fastställd av en behörig instans.49

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedömdes inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behövde förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behövde vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och att de 
omfattade en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömde vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och 
intentioner inom området, behövde fastställa och tydliggöra sin nämnds ärendeberedningsprocess.

I sitt svar på Stadsrevisionens granskning 21 september 2020 menade Kommunstyrelsen att den 
framtagna beredningsprocessen hade som syfte att vara en vägledning och en rekommendation 
för Stadens förvaltningar men att man hade som ambition är att revidera rutinen och sedan fö-
reslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet skulle även ingå att slå fast rollfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen.50

Den 10 december 2020 beslutade Kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för beredningsprocess i 
enlighet med förslag från Kommunstyrelsen. Riktlinjerna omfattar endast Borås Stads nämnder. 
Kommunstyrelsen eller de kommunala bolagen omfattas inte av regelverket.51

Stadsrevisionen uppmärksammade förhållandena omkring ärendeberedningen inför Kommun-
fullmäktiges beslut om Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder och genomförde en 
granskning av beredningen av ärendet.

Granskningen visade att Kommunstyrelsen, som inte berördes av ärendet, ensamt genom-
förde beredningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder i 
Kommunfullmäktige. Ingen annan nämnd gavs möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i 
beredningen. Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst 
beslutsunderlag. Stadsrevisionen bedömde därför att mycket talar för att ärendet inte har beretts i 
enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning 
av Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig.52

2.6 Borås Stads bolagsorganisation
Borås stad äger 13 kommunala bolag och är delägare i ett bolag. Till skillnad från förvaltningar-
na som styrs av nämnder, så styrs bolagen av bolagsstyrelser. Bolagsstyrelserna samt ombud till 
bolagsstämman väljs direkt av Kommunfullmäktige. Det är också Kommunfullmäktige som 
beslutar om bolagens verksamhet genom antagande av dokumenten:

• gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag,

• ägardirektiv för bolaget

49  Stadsrevisionen i Borås Stad, Rapport, Ärendeberedning i Borås Stads nämnder, 2020-02-17
50  Kommunstyrelsen; Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder. 2020-09-21 Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3
51  Protokoll från Borås Kommunfullmäktige 10 december 2020 § 171.
52  Stadsrevisionens i Borås Stad, Kortrapport, Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 

2021-04-19.
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I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 
Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av bo-
lagen har också egna dotterbolag. Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över 
de bolag som Kommunstyrelsen uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra d.v.s. övriga av 
Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.53

Figur 2 Bolagsorganisation i Borås Stad

Bolagsgruppen
De tjänstemän som arbetar med bolagsfrågorna under Kommunstyrelsen organiserar sig i bolags-
gruppen. Intervjuade ur gruppen anger att man har som uppgift att driva och utveckla dialogen 
med bolagen bereda de ärenden inför beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
Bolagsgruppen fungerar också som tjänstepersoner för Stadshus AB.

Enligt de intervjuade fungerar bolagsgruppen som en central kontaktpunkt och kompetens för 
bolagen i sitt förhållande till staden. 

2.7 Bolagens styrdokument
Förutom de gemensamma styrdokument som avser stadens bolag i allmänhet har även Borås stad 
särskilda styrdokument för de enskilda bolagen. Utöver detta har bolagen också egna styrdoku-
ment. Enligt gemensamt ägardirektiv för Borås stads bolag ska styrelsen för varje bolag årligen 
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

53 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag fastställt 2021-02-25
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2.7.1 Specifika ägardirektiv för Borås Stads bolag
Ägardirektiv för bolag som ägs av Borås Stad anger:

• Målet för bolagets verksamhet

• Grundläggande principer för bolagets verksamhet

• Krav på soliditet och avkastning

• Vilka ärenden som skall underställas Kommunfullmäktige (underställningsplikt)

På så vis anger de specifika ägardirektiven ärenden som skall beredas inför beslut i fullmäktige 
men lämnar också öppet för frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

De ärenden som anges skiljer sig något mellan bolagen. Samtliga bostadsbolag anger följande 
ärendetyper som Fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning till;

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,

• ändring av aktiekapital,

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,

• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art,

• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 

• och pantsättning av tillgångar.

Samtliga övriga bolag anger istället följande ärendetyper som Fullmäktige ska beredas möjlighet 
att ta ställning till;

• beslut om koncernbidrag,

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag,

• ändring av aktiekapital,

• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar och

• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.

Ägardirektivet för Borås Energi AB, Borås Elnät AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås 
TME AB, och Akademiplatsen AB anger även:

• pantsättning av tillgångar.

2.7.2 Bolagsordningar för Borås Stads bolag
Bolag som ägs av Borås Stad har alla bolagsordningar som bl.a. anger syfte med verksamhet, 
aktiekapital, antal aktier, styrelseorganisering och revisorer och lekmannarevisorer

I samtliga bolagsordningar anges även att Kommunfullmäktige skall ges möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Det framgår också av bolagsordningarna att samtliga anger att följande beslut alltid fattas av 
bolagsstämman:

• Bildande, köp eller försäljning av bolag.

• Förändring av de strategiska målen för verksamheten.
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Bolagsordning för respektive bolag anger inte närmare hur bolagets ärenden skall hanteras eller 
handläggas.

Bolagsordningen för Borås Stadshus AB
I bolagsordningen för Stadshus AB framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, sam-
ordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. 

Det står också att föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad 
ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla 
verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.

Vidare anges även här att bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att 
ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt fattas.

2.7.3 Bolagensstyrelsernas arbetsordningar
Enligt det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag ska styrelsen för varje bolag sitt ha 
en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen. 

I arbetsordningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 
ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta 
i styrelsens arbete och kallas till dess sammanträden.

Arbetsordningen för Borås Stads bolag innehåller alla en beskrivning av lagliga skyldigheter, 
styrelsens uppgifter, åligganden för styrelsen, regler och procedurer för sammanträden, styrelsens 
sammansättning samt andra beskrivningar av styrelsens arbete.

Alla Borås Stads bolag utom AB Sandhultsbostäder har antagna arbetsordningar avseende 2021.

Samtliga bolagens arbetsordningar beskriver även en ordning eller ansvar för hur beredning 
och framtagandet av beslutsunderlag ska gå till utom tre. De tre bolag som inte har en sådan 
beskrivning är Inkubatorn i Borås AB, AB Toarphus och AB Sandhultsbostäder.

2.7.4 Bolagens vd-instruktioner
Enligt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag ska styrelsen meddela riktlinjer och anvis-
ningar för vd:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och vd. Detta ska ske i skriftlig instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen om-
prövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

Nästan alla av Borås Stads bolag har uppdaterat sina vd-instruktioner under 2021. Borås Kommuns 
parkerings AB och Inkubatorn i Borås AB har inte uppdaterat vd-instruktionen under 2021. 

Som en del av granskningen har Revisionskontoret gått igenom samtliga bolags vd-instruktio-
ner. Vid genomgången har Revisionskontoret utgått från de frågor som kan vara relevanta att 
reglera i en vd-instruktion (kapitel 2.2), de frågor som anges ska regleras i instruktionen enligt 
det gemensamma ägardirektivet och egna frågor som bedömts vara av relevanta i övrigt med 
utgångspunkt i granskningens syfte. 
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De kriterier som bolagens vd-instruktioner stämts av mot är:

• Vilken särskild delegation vd ges.

• Vilken roll har vd i att förbereda styrelsens möten.

• Skrivelse om förbud mot beslut då jävsförhållande föreligger.

• Att den verkställande direktören skall ansvara för att allmänna handlingar  
förvaras på ett korrekt sätt.

• Att det finns fungerande rutiner för utlämnande av offentliga handlingar och  
vem som verkställer utlämnandet.

• Hur kommunikationen mellan bolaget och tjänstemän vid kommunorganisationen  
ska ske.

• Vilken skyldighet den verkställande direktören har att delta vid fullmäktige-  
eller nämndsmöten.

• Vilken roll vd har när det gäller att bereda ärenden inför beslut i styrelsen.

• Huruvida vd-instruktionerna är antagna under 2021.

Utfallet av genomgången framgår av nedan sammanställning. Sammanställningen utgår ifrån res-
pektive kriterium för vart och ett av bolagen. I de fall frågan anses besvarad av vd instruktionen har detta 
markerats med grönt. I de fall frågan är obesvarad eller inte regleras i vd instruktionen är fältet tomt.  
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Sammantaget visar sammanställningen att samtliga bolag har fastställt en vd-instruktion. 
Samtliga vd instruktioner utom instruktionen för vd hos Stadshus AB omfattar vd:s ansvar när 
det gäller beredning av ärenden inför beslut till bolagsstyrelsen. Elva av 14 bolag har uppdaterat 
och antagit instruktionen under 2021. Samtliga vd-instruktioner omfattar någon form av be-
skrivning vad gäller vd:s beslutsförhet och delegation. Nio av 14 vd-instruktioner omfattar vd:s 
roll när det gäller att förbereda styrelsens möten. Sex av 14 instruktioner omfattar instruktioner 
när det gäller jävsförhållanden. 

Endast två av 14 vd-instruktioner omfattar vd:s ansvar när det gäller hantering och ansvar för 
allmänna handlingar. Endast Borås Energi och Miljö AB och Stadshus AB har med detta i sina 
vd-instruktioner. I tre vd-instruktioner (IBAB, FRIBO och Borås Djurpark & Camping) finns 
hänvisning i vd-instruktionen till att vd ska fatta beslut i dessa frågor utifrån sekretesslagen 
(1980:100). Denna lagstiftning ersattes 2009 med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Revisionskontoret noterar att endast i vd-instruktionen för Stadshus AB återfinns skrivningar 
som avser ansvar, hantering eller rutiner för utlämnande av allmänna handlingar. Borås Energi 
och Miljö AB har en särskild rutiner för detta.54 Ingen instruktion omfattar hur kommunikation 
ska ske mellan vd och tjänstepersoner i den övriga kommunorganisationen eller vd:s deltagande 
vid Kommunfullmäktige- eller nämndsmöten.

2.7 Ärendeberedning i Borås Stads bolag
Av granskningen framgår att inga gemensamma eller bolagsframtagna dokument finns som 
uttryckligen dokumenterar eller beskriver ärendeberedningsprocessen från Borås Stads bolag 
till Kommunfullmäktige. Det går dock utifrån styrande dokument och intervjuer med bo-
lagsföreträdare och tjänstemän i Borås Stad, att beskriva en generell process för ärendegången. 
Nedanstående syftar till att beskriva ärendegång och roller med utgångspunkt i de intervjuades 
beskrivningar. 

Beredning i bolagen 
Ärendeberedningen i bolagen görs med olika inblandning av bolagens vd. I mindre bolag görs 
mer eller mindre all beredning av vd själv medan i större bolag genomförs beredning även av 
andra tjänstemän i bolaget. När vd bereder ärenden görs detta ofta med stöd av sakkunniga inom 
området och i förekommande fall ur utsedda delar av bolagets ledningsgrupp. Det kan även röra 
sig om privata utförare eller tjänstemän inom Borås Stad. Många vd:ar uttrycker att man ser 
till att få fram den hjälp som behövs för att bereda frågor till styrelsen så bra som möjligt med 
utgångspunkt i frågans komplexitet och dignitet. 

Några vidtalade vd:ar anger att beredning också kan ske med delar bolagets styrelse i vissa frågor. 
I dessa fall har styrelsen i så fall utsett ett särskilt arbetsutskott eller motsvarande som består av 
delar av styrelsens ledamöter. Det är även vanligt förekommande att styrelsens presidium har en 
viss beredande funktion.

Intervjuade vd:ar anger vidare att det är gängse ordning att bolagen lyfter frågor som berör 
viktigare ärenden till PLUPP-möten för avstämning med ägarrepresentanter. I andra fall har 
man ofta direktkontakt med bolagsgruppen i särskilda ärenden. Det framkommer även att 
bolagets vd ibland lyfter ärenden för avstämning och vägledning med hela styrelsen som en del 
av beredningen. 

Intervjuade uppger samstämmigt att vd har en tydlig roll och funktion när det gäller beredning av 
ärenden till styrelsen. En del intervjuade hänvisar här till den vd-instruktion som gäller. Samtliga 
vd anger även att Styrelsens presidium har en roll i ärendeberedningen. Här anger merparten 

54  Borås Energi och Miljö AB. Dokument – offentlighet och sekretess. RUT 0455. 2021-03-17
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att det rör sig om att vd kan ha dialog och avstämning med presidiet i syfte att säkerställa att 
beredningen är tillräcklig. Det kan även röra sig om särskilt svåra eller komplicerade frågor. De 
intervjuade uppger samstämmig att presidiets roll till största delen annars är att förbereda dagord-
ningen för styrelsens möten. Några intervjuade uppger att presidiet och i synnerhet ordföranden 
är ett viktigt bollplank för vd i beredningen av ärenden. En viktig del som anges är att dialog 
med ordförande ger en fingervisning om beredningen är tillräcklig. 

Merparten av intervjuade vd:ar uppger att ställningstagande omkring av vad som är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt i slutändan är upp till styrelsen att avgöra. Det är de anställda i 
bolagets uppgift att hjälpa styrelsen med den bedömningen. 

Merparten intervjuade uppger att det inte är tydligt vad ” frågor av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt” egentligen innebär. Det kan i teorin röra sig om en mängd olika frågor. 
Några intervjuade hänvisar till att det dock finns viss vägledning i bolagets ägardirektiv, men 
även i den vägledningen kan man göra olika tolkningar menar man. Andra intervjuade känner 
inte till vägledningen om vad som är av principiell beskaffenhet som finns i ägardirektivet. 

De intervjuade anger samstämmigt att det som i praktiken krävs för att få fram om en specifik 
fråga är principiellt viktig är dialog. Finns en medvetenhet om att en fråga kanske kan vara 
principiellt viktig förs dialog med presidiet i styrelsen, styrelsen eller med företrädare för bolags-
gruppen. Sådana frågor är även föremål för dialog vid PLUPP-samtal med ägaren för vägledning 
och avstämning. Några intervjuade vd:ar anger att avvägningen omkring vad som är principiellt 
även är en fingertoppskänsla som man utvecklar i sin roll som vd genom åren. 

Några intervjuade uppger att beredningen av dessa frågor kräver mycket dialog då ärendegång-
en inte finns dokumenterad. Dessa intervjuade menar att man får söka sig fram omkring hur 
processen ser ut som en del av beredningen. Dessa intervjuade efterfrågar en mer dokumenterad 
process som beskriver tillvägagångssättet. Även mer tydliggjorda riktlinjer om förväntan på be-
redningen som sådan hade i flera fall underlättat menar man. Merparten av de intervjuade uppger 
att bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet blir en viktig hjälp när tillvägagångssättet inte finns 
tydliggjord. Flera vidtalade vd:ar anger att dialog med kollegor i andra av stadens bolag är till 
hjälp i dessa avseenden. Flera intervjuade framhåller den dialog som bolagsgruppen organiserar 
genom vd möten som betydelsefull i dessa avseenden. 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet uppger att man vid behov diskuterar huruvida frågor är 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt i bolagsgruppen. Oftast sker detta i samband med 
att frågan bereds i det aktuella bolaget. Vidtalade uppger att man även finns med i bolagens 
beredning med stöd, hjälp eller vägledning om det efterfrågas. 

Beslut i bolagsstyrelse och inlämning av ärendet till bolagsgruppen/Kommunstyrelse
När bolagets vd bedömer att underlaget är tillräckligt anmäls detta till styrelsemöte för att 
styrelsen ska besluta i ärendet. Intervjuade vd:ar uppger samstämmigt att när det gäller frågor 
av principiell beskaffenhet skickas styrelseprotokollet med underlag in till Stadshuset för vidare 
handläggning. I praktiken anger de flesta intervjuade att man ser till att tjänstepersonerna i bo-
lagsgruppen får underlaget och att de tar ärendet vidare. Några intervjuade betonar här vikten 
av att det är samma material som styrelsen fått som även skickas för vidare hantering. 

En intervjuad vd anger här att bolagets ärenden skickas in till programansvarigt kommunalråd 
och att denne sedan tar ärendet vidare till Kommunstyrelsen.
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Beredning i styrelsen för Stadshus AB
Merparten intervjuade vd:ar uppger att det är oklart vilken roll Borås Stadshus AB har i bered-
ningen av ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vidtalade vd:ar vet inte om 
koncernbolaget har en roll som omfattar att styrelsen där ska ta ställning i denna typ av frågor 
eller i vilken utsträckning.   

En intervjuad vd anger Borås Stadshus AB:s inblandning i beredningen inför beslut i 
Kommunfullmäktige enligt nedan:

”Det vet inte jag. Jag vet inte gången. Jag vet inte vilka frågor som går  
till Stadshus AB. I allmänhet är deras roll väldigt otydlig för mig.”

Intervjuade tjänstepersoner i Stadshus AB uppger att det inte är tydliggjort om eller på vilket sätt 
Borås Stadshus AB ska ta ställning i frågor från koncernbolagen av principiell beskaffenhet eller 
större vikt. I praktiken har sådana frågor inte tagits upp till Stadshus AB:s styrelse. Beredningen 
har oftast gått från bolaget direkt till beredning inför beslut i Kommunstyrelsen. De intervjuade 
uppger att denna ordning är på väg att förändras. Det finns med i förslag till nya ägardirektiv för 
Stadshus AB att de ska bli en formell del i beredning av alla ärenden av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt i bolagen. Denna typ av frågor är även väsentliga för Stadshus AB i ett kon-
cern- och ägarstyrningsperspektiv menar man. Inte minst då denna typ av frågor många gånger 
innefattar betydande investeringar.

Beredning och beslut i Kommunstyrelsen och beslut i Kommunfullmäktige
Det är tjänstepersoner i bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet som hanterar och bereder bolags-
ärenden inför beslut i Kommunstyrelsen. Intervjuade tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet 
uppger att man genomför en egen beredning av de ärenden som Kommunstyrelsen ska fatta beslut 
om. Beredningen innefattar regelmässigt bolagets egen beredning av ärendet. I beredningsarbetet 
genomförs ytterligare arbete och kontakt tas vid behov med företrädare för bolagen om ytterligare 
underlag bedöms behövas. 

Några intervjuade vd:ar i bolagen anger att en större delaktighet även i beredningen till Kommun-
styrelsen hade varit önskvärd. Här avses både ökad delaktighet i processen, men framför allt att 
bolaget bör kunna få tillfälle att berätta för Kommunstyrelsens ledamöter hur bolaget ser på 
frågan och kunna bemöta och besvara eventuella frågor av Kommunstyrelsen. Någon vd anger 
att en möjlighet för bolaget att förklara komplicerade frågor hade varit önskvärd. En annan vd 
beskriver även hur en sådan ordning troligen hade kunnat avhjälpa oklarheter i behandlingen 
av ärendet i Kommunfullmäktige.

Intervjuade vid Stadsledningskansliet uppger att beredningen i denna typ av frågor går till som 
ärendeberedning i övrigt fungerar i Kommunstyrelsen. Det har under de senaste åren inte ge-
nomförts någon förändring i Kommunstyrelsens arbetsformer när det gäller ärendens beredning. 
Det innebär att beredningen sker med utgångspunkt i programansvariga kommunalråd. I vissa 
fall lyfts bolagsfrågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt som Kommunstyrelsen ska 
besluta om i en s.k. kommunalrådsberedning. Detta sker dock inte regelmässigt, utan det beror 
på frågans omfattning och inriktning. 
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När ärendet anses tillräckligt berett fattar Kommunstyrelsen beslut om vilket beslut man föreslår 
att Kommunfullmäktige fattar i ärendet. Efter Kommunstyrelsens beslut anmäls ärendet till 
Kommunfullmäktige. 

Expediering av beslut till bolagen
Efter att Kommunfullmäktiges protokoll justerats skickas enligt intervjuade vid Stadslednings-
kansliet protokollsutdrag alltid till de bolag ärendet berör. Vid Stadsledningskansliet görs expe-
dieringen direkt i ärendehanteringssystemet Ciceron som skapar expedieringskvitton för varje 
protokollsexpediering.

Intervjuade vd:ar i bolagen anger att det varierar hur bolaget får information om Kommunfull-
mäktiges beslut. I vissa fall får bolaget ett protokollsutdrag, i andra fall får bolaget självt leta fram 
beslutet i Kommunfullmäktiges protokoll på Borås Stads hemsida. I vissa fall får man ingen åter-
koppling av vad Kommunfullmäktige beslutat om alls. Flera vd:ar uppger att man många gånger 
förlitar sig på muntlig återkoppling från kommunalråd, medlemmar i bolagsgruppen eller leda-
möter i styrelsen som även sitter i Kommunfullmäktige eller som bevakat Kommunfullmäktiges 
möte. Några intervjuade vd:ar anger att man på detta sätt börjar verkställa Kommunfullmäktiges 
beslut innan man tagit del av kommunfullmäktiges protokoll. 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet betonar att det är av vikt att verkställighet av Kommunfull-
mäktiges beslut inte sker innan besluten vunnit laga kraft. Det är med denna utgångspunkt 
väsentligt att bolagen har tät bevakning på inkommande e-post menar man. Annars riskerar 
beslut verkställas på fel sätt eller innan de vunnit laga kraft.

PLUPP-Möten
Av intervjuerna med bolagens vd:ar framgår det att en viktig del av dialogen och utbytet med 
ägaren eller Kommunstyrelsen är de s.k. PLUPP-mötena beskrivna under avsnitt 2.4.3 i inne-
varande rapport. 

PLUPP-mötena har som syfte att vara en del av styrningen och komplettera den med muntlig 
dialog. Borås Stads styr- och ledningssystem anger att det är Kommunstyrelsen som håller i 
PLUPP-mötena. 

Enligt minnesanteckningar från PLUPP-möten med Borås Stads bolag är närvarande förtroende-
valda i form av ordförande och vice ordförande för Borås Stadshus AB, samt tre programansvariga 
kommunalråd. Närvarande är även tjänstepersoner från bolagsgruppen och vd för Stadshus AB. 
Ordförande i Borås Stadshus AB är ordförande för mötet. Av anteckningarna framgår att mötena 
är mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag.55

Intervjuade i bolagen uppger att det är oklart i vilken roll vissa av de förtroendevalda är där i 
under mötena. Vidtalade i bolagen anger att de egentligen inte vet om dessa förtroendevalda är 
med på mötet för att de sitter i Stadshus AB:s styrelse och då har uppgifter med utgångpunkt 
i ägarstyrning, eller om de är där i egenskap av ledamöter/programansvariga kommunalråd i 
Kommunstyrelsen med utgångspunkt också i uppsiktsplikten. Flera vidtalade vd:ar uttrycker 
samtidigt en pragmatisk hållning i frågan och betonar att det oavsett är värdefullt med dialog 
med kommunens ledande förtroendevalda.

55 Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen, hösten 2021. Dnr: 2021–00034
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Några av vidtalade bolags vd:ar uttrycker det så här:

”De är väl där som kommunalråd antar jag.”

”Jag har alltid tänkt att de är där för att de är kommunalråd. Jag har inte  
haft kopplingen att PLUPP-mötena är kopplade till Stadshus AB.”

”Det är lite otydligt vilket mandat de är där på.”

”En sitter med i styrelsen i Stadshus AB men annars är de med som  
representanter för Kommunstyrelsen är min bild.”

”Det är lite otydligt.”

Intervjuade vid Stadsledningskansliet bekräftar dessa förhållanden och att det inte är fullt ut 
tydliggjort. Frågan har diskuterats vid arbetsmöten i Stadshus AB under året och perspektivet är 
främst ägarstyrning utifrån Borås Stadshus AB. I praktiken har mötena, i sin nuvarande form, sin 
utgångspunkt i båda församlingarna och med både ett ägastyrnings- och ett uppsiktsperspektiv.  

En tjänsteperson uttrycker det så här:

”Utgångspunkten är att de sitter för Stadshus AB. Men det blir otydligt  
utifrån uppsiktsplikten. Plupp-Mötena fyller följaktligen båda funktionerna.  

Mötena försöker vara en dialog mellan bolaget och ägaren,  
Kommunstyrelsen samt bolagsgruppen.”

Mötena beskrivs av både intervjuade vd:ar och centrala tjänstepersoner vid stadsledningskansliet 
generellt som viktiga och uppskattade tillfällen för nödvändigt utbyte och avstämning mellan 
bolagen och övriga staden. Många intervjuade anger att formerna för mötena utvecklats under 
de senaste åren och att dialogen förtydligats, förbättrats och professionaliserats. En intervjuad 
uttrycker det så här:

”Det pågår ett utvecklingsarbete med PLUPP-mötena där vi försöker  
förbättrade samtalen efter varje möte. Förbättra upplägget,  

att vi förberett frågor på förhand, osv.”

Remissversionen av Borås Stads nya styr- och ledningssystem innefattar bl.a. en delvis ny process 
för att planera och följa upp mål och ekonomi. I processen beskrivs att Borås Stadshus AB ska 
hålla uppdragsdialog som en del av ägarstyrningen med de kommunala bolagen två gånger per år.

Kommunalrådsberedningar
Av intervjuer med vd:ar och företrädare för bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet framgår 
det att ärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige i vissa fall bereds vid en s.k. kommu-
nalrådsberedning. 

I Stadsrevisionens granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess 2018 framgick 
i Borås Stads rutin för kommunalrådsberedning bl. a. att kommunalrådsberedningen är en del 
av Kommunstyrelsens ärendeberedning som syftar till att bereda ärenden av mer övergripande 
karaktär. I rutinen för kommunalrådsberedning som fanns då framgick det att ärenden som ska 
avhandlas på mötet ska presenteras genom en utskickad bilaga som innehåller mål, syfte och 
förväntningar med kommunalrådsberedningen. Rutinen var under granskningsåret föremål för 
revidering och togs bort under 2018. 
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Sedan dess har ingen ny rutin avseende kommunalrådsberedning tagits fram men det framgår 
av brödtext på Borås Stads intranät att samtliga kommunalråd och politiska sekreterare samt 
gruppledare för det parti som saknar kommunalråd deltar på mötena.56

I Stadsrevisionens granskning bedömdes förhållandena 2018 i enlighet med vad som framgår i 
avsnitt 2.4. 

Enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet har inga förändringar av den ordning som konsta-
terades i granskningen 2018 genomförts i Kommunstyrelsen. 

Ärenden från de kommunala bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt hanteras i dessa avseenden som övriga ärenden i Kommunstyrelsen enligt intervjuade vid 
Stadsledningskansliet. Kommunstyrelsens beredning av ärenden har inte förändrats eller ut-
vecklats.

2.8 Protokollföring i Borås Stads kommunala bolag
En del av granskningen avser om protokollföringen i bolagen lever upp till lagstiftning och annan 
normering inom området. Detta redogörs för nedan. 

Intervjuer med bolagen och Stadsledningskaliet
Det framgår av intervjuer och dokumentstudier att det inte finns riktlinjer för protokollskrivande 
i bolagen utöver stadens protokollshandbok vilken är riktad mot protokollskrivande för stadens 
nämnder. Ingen intervjuad i bolagen känner dock till att handboken finns eller använder den som 
utgångspunkt när man upprättar protokoll. Merparten intervjuade i bolagen anger att protokollen 
i stor utsträckning skrivs utefter hur föregående protokoll sett ut. Endast ett fåtal bolag arbetar 
aktivt med att utveckla kvalitén på protokollen. På så vis har många av bolagen en protokollföring 
som bygger på egen tradition snarare än på lagkrav eller nationell eller lokal normering. 

De flesta intervjuade i bolagen uppger att det är antingen vd eller en annan tjänsteperson i bolaget 
som för styrelsens protokoll. Ett mindre antal bolag uppger att det är en av styrelsens ledamöter 
som för protokoll vid styrelsens sammanträde. De tjänstepersoner som ansvarar för protokollföring 
är många gånger ensamma i sin uppgift i bolaget. Det finns en avsaknad av stöd i frågan om hur 
protokoll bör upprättas påtalar flera av de intervjuade i bolagen. Det finns ex. ingen vägledning 
eller mall för vad som ska vara med etc.

Den övervägande merparten av de intervjuade i bolagen uppger svårigheter i att upprätta protokoll 
när det gäller vilken information som ska vara öppen och offentlig kontra vilken information 
som ska sekretessbeläggas. En del av de intervjuade uppger att gränsdragningen här är svår och 
att intresse från media och allmänhet ofta är stor. Flera intervjuade anger att detta lätt kan leda 
till att delar av protokollen sekretessmarkeras lite för säkerhets skull. 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet anger att deras uppfattning är att bolagens syn på vad som 
är sekretess i flera av bolagens protokoll är vidlyftig. Allt för vidlyftigt i flera fall menar man. 
Många av bolagens protokoll är mycket likriktade och intetsägande och i en del fall återges inte 
hur besluten fattats eller vilka underlag som kommit styrelsen till del inför beslut. 

I bolagsgruppen finns en jurist från Stadsledningskansliet. Juristen har som en del av sin uppgift 
att bistå bolagen med råd och vägledning i juridiska frågor. Frågan om sekretess och protokoll-
föring kan absolut våra en sådan fråga uppger intervjuade. Samtidigt är det sällsynt att bolagen 
nyttjar denna möjlighet när det gäller protokoll eller sekretess. Stöd och hjälp finns att få menar 
man, men den nyttjas inte. 

56 https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/

kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html 2022-02-03

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html
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Intervjuade vid Stadsledningskansliet bekräftar att det inte finns någon dokumenterad vägledning 
för Borås Stads bolag som avser protokollföring. Inte heller ägardirektiv eller andra styrdokument 
som avser bolagen innehåller sådan information. Däremot är protokollföring med som en del i 
den styrelseutbildning som genomförs i början av varje mandatperiod för alla bolagsstyrelser i 
Borås Stad.  

Stickprovskontroll i protokoll från Borås Stads bolag
Som en del av granskningen har Revisionskontoret genomfört en genomlysning av hur protokoll-
föringen ser ut i Borås Stads bolag. Genomlysningen har genomförts baserat på den vägledning 
som ges i dokumentet Principer för styrning – Kommun- och regionägda bolag från SKR.57 

Genomlysningen har genomförs genom stickprov av alla bolags protokoll från verksamhetsåret 
2021. Sammantaget har majoriteten av respektive bolags protokoll för 2021 gåtts igenom. 

Protokollen har undersökts utifrån följande frågeställningar:

• Återger protokollet tydligt vilka ärenden som behandlats?

• Återger protokollet vilket underlag som funnits för respektive ärende?

• Ger beslutsförslaget en saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende  
beslutet gäller?

• Återger protokollet innebörden av de beslut som fattats?

Stickproven har sedan sammanställts för respektive bolag utifrån förekomsten av bedömd avvi-
kelse i förhållande till SKR:s vägledning. Betydande och frekventa avvikelser har markerats med 
rött, Vissa avvikelser har markerats med gult och mindre eller inga avvikelser har markerats med 
grönt. Bedömningarna har genomförts med en försiktighetsprincip.

Sammanställningen av bedömningar utifrån genomförda stickprov ser ut enligt nedan. 

57  Sveriges kommuner och regioner; Principer för Styrning – Kommun- och regionägda bolag, 2020, s. 39
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Sammantaget visar sammanställningen att Borås Stadshus AB är det enda bolag som helt saknar 
större avvikelser från SKR:s principer i de genomförda stickproven.

Styrelseprotokollen hos AB Bostäder i Borås saknar tydlighet avseende beslutsförslag i ärenden 
och är inte tydliga med beskrivningen av ärendeunderlag.

Styrelseprotokollen hos Inkubatorn i Borås AB och Borås kommuns Parkerings AB saknar tyd-
lighet avseende beslutsförslag i ärenden och är inte tydliga med beskrivningen av ärendeunderlag.

Styrelseprotokollen hos Borås Energi och Miljö AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås 
TME AB, Akademiplatsen AB, AB Toarphus, Fristadbostäder AB och Borås Djurpark & 
Camping AB saknar beslutsförslag i ärenden och saknar beskrivning av ärendeunderlag.

Styrelseprotokollen hos AB Sandhultsbostäder och Viskaforshem AB saknar beslutsförslag i 
ärenden, återger inte tydligt vilka ärenden som behandlats, beskriver inte ärendeunderlag och 
återger inte innebörden av de beslut som fattas.

3 Stadsrevisionens bedömningar 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet 
med granskningen var att granska bolagens och Kommunstyrelsens beredningsprocess inför 
beslut i Kommunfullmäktige. Syftet var även att granska om processen är ändamålsenlig och 
förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på beredning. Som en del 
av granskningen har även protokollföringen i de kommunala bolagen i Borås Stad undersökts. 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med företrädare för alla 
Borås Stads bolag samt med tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet. 

Ett kommunalt aktiebolag är i grunden ett normalt aktiebolag med en kommun som ägare. 
Det som bl.a. särskiljer det kommunala aktiebolaget från ett bolag med privat ägande är att 
styrningen sker genom att de kommunrättsliga principerna förs in i bolagets bolagsordning. I 
kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska anges att frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för dess ställningstagande samt 
att styrelseledamöter och lekmannarevisorer ska väljas direkt av Kommunfullmäktige. Vidare 
gäller ytterligare lagar för bolaget på samma sätt som annan offentlig verksamhet när det kommer 
till offentlighet för handlingar, arkivering av handlingar, hantering av utlämnande av handlingar 
samt upphandling av varor och tjänster.

Förutom ovanstående utgår granskningen i stora delar från de principer för styrning av kom-
mun- och regionägda bolag som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessa 
principer är inte tvingande att följa för kommunerna. Varje enskild kommun avgör slutligen hur 
ägarfrågorna ska behandlas och då kan principerna vara ett stöd.

Kommunstyrelsens ärendeberedning
Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen alltid ges möjlighet att yttra sig i ett ärende som 
har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning samt ska, i det fall ingen annan 
nämnd eller fullmäktigeberedning gjort det, självt lägga fram förslag till beslut i alla ärenden som 
skall behandlas av Kommunfullmäktige. Detta gäller även ärenden avseende kommunala bolag. 
De krav som ställs upp avseende ärendeberedning i övriga ärenden i Kommunstyrelsen gäller på 
så sätt även för de bolagsärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens ärendeberedning granskades av Stadsrevisionen under 2018. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning var att Kommunstyrelsens ärendeberedning avvek från lagstiftning-
ens intentioner på flera punkter. Bristerna inom området var så betydande att Kommunstyrelsens 
ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Innevarande granskning visar att ärendeberedningen i Kommunstyrelsen i huvudsak inte har 
förändrats eller utvecklats sedan granskningen genomfördes 2018. Stadsrevisionens bedömning 
är med utgångspunkt i granskningsresultaten att bristerna som konstaterades då kvarstår. 

Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent 
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänsteperso-
ner. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. 

Ärendeberedningsprocessen hos Borås Stads bolag
Regelverket när det gäller bolagens egen beredning av ärenden är till största delen de regler som 
framgår av 8 kap. 21 § aktiebolagslagen (ABL). Lagen anger att beslut inte får fattas i ett ärende, 
om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Det är bolagets styrelse som rent praktiskt avgör 
vad ett tillfredsställande underlag innebär.

Ägaren kan i ägardirektiv besluta om ytterligare regelverk eller förhållningsregler som berör bola-
gen. Ska dessa anses bindande för bolagen behöver de beslutas av bolagsstämmorna. I ägardirektiv 
kan ägaren således besluta om ytterligare förhållningsregler som rör de kommunala bolagens 
beredning av ärenden.

Granskningen visar att ägaren inte beslutat om ytterligare regelverk eller förhållningsregler i 
ägardirektiv som rör hur bolagen ska bereda sina ärenden. 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag ska styrelsen för varje bolag ha en 
aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fastställas årligen. I arbetsord-
ningen ska det anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, 
hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens 
arbete och kallas till dess sammanträden. Alla Borås Stads bolag utom AB Sandhultsbostäder 
har antagna arbetsordningar avseende 2021.

Arbetsordningarna för Borås Stads bolag innehåller en beskrivning av lagliga skyldigheter, sty-
relsens uppgifter, åligganden för styrelsen, regler och procedurer för sammanträden, styrelsens 
sammansättning samt andra beskrivningar av styrelsens arbete.

Samtliga bolags arbetsordningar beskriver även övergripande hur beredning och framtagande av 
beslutsunderlag ska gå till utom tre. De tre bolag som inte har en sådan beskrivning är Inkubatorn 
i Borås AB, AB Toarphus och AB Sandhultsbostäder.



33

Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag

När det gäller ärendeberedningen i Borås Stads bolag lämnar Stadsrevisionen följande rekom-
mendationer:

• Styrelsen i Sandhultsbostäder AB behöver fastställa en arbetsordning för styrelsen i  
enlighet med det gemensamma ägardirektivet.  

• Stadsrevisionen rekommenderar att styrelserna för Inkubatorn i Borås AB,  
AB Toarphus och AB Sandhultsbostäder för in ordning och ansvar när det gäller  
beredning av ärenden i kommande års arbetsordning för styrelsen. 

Beredning när det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
I kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska anges att frågor av principiell beskaffen-
het eller annars av större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för dess ställningstagande. 
I bolagsordningar för Borås Stads bolag framgår detta för samtliga bolag. 

Granskningen visar att Borås Stad saknar en gemensam och definierad beredningsprocess som 
avser de frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt som ska beredas i bolagen och sedan 
i Kommunstyrelsen inför beslut i Kommunfullmäktige. Det finns heller inga uttryckta krav på 
kvalitet eller omfattning av beredningen av dessa frågor i bolagens ägardirektiv.

Det framkommer vidare i granskningen att styrelsen i Borås Stadshus AB i de flesta fall inte 
genomför någon beredning eller fattar beslut i denna typ frågor, vare sig när det gäller bolagen 
i stadshuskoncernen eller när det gäller övriga bolag. Borås Stadshus AB:s roll och funktion när 
det gäller ställningstagande i dessa ärenden är inte tydliggjord. Samtidigt har Borås Stadshus AB 
ett uttryckt ansvar för ägarstyrningen av Borås Stads samtliga bolag i ägardirektivet. 

Det finns förslag på förtydligande av ägardirektivet för Borås Stadshus AB som medför att bolaget 
ska ta ställning till samtliga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt som uppkommer 
i Borås Stads bolag. Förslaget har ännu inte beslutats om. 

När det gäller Kommunstyrelsens beredning av ärenden av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt efterfrågar flera intervjuade VD i bolagen en tydligare ordning som beskriver hela 
beredningsprocessen. Några vidtalade VD uttrycker även att de skulle se positivt på en större 
delaktighet från bolagets sida även i Kommunstyrelsens beredning av dessa frågor. 

När det gäller ärendeberedningen i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
lämnar Stadsrevisionen följande rekommendationer: 

• Borås Stadshus AB bör med utgångspunkt i vilket ansvar bolaget har för ägarstyrningen 
av Borås Stads bolag ta ställning till de frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt som uppkommer i bolagen. 

• Beredningsprocessen när det gäller det gäller frågor av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt bör dokumenteras och förtydligas med fokus på ärendegång, roller och ansvar 
för bolagens styrelser, styrelsen för Borås Stadshus AB och Kommunstyrelsen. 

• Grundläggande krav på beredningen i frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt kan med fördel föras in det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag.
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Planerings- och uppföljningsmöten (PLUPP-möten)
Enligt Borås Stads styr- och ledningssystem ska Kommunstyrelsen regelbundet genomföra pla-
nerings- och uppföljningssamtal med styrelserna för Borås Stads bolag. Enligt ägardirektivet ska 
Borås Stadshus AB ansvara för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och uppfölj-
ningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i koncernen 
samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Mötena genomförs två gånger per 
år med de flesta bolag och tre gånger per år med Borås Energi och Miljö AB. 

Intervjuade företrädare för bolagen uppger att utgångspunkten för mötena är otydlig när det gäller 
om mötena sker med företrädare för Borås Stadshus AB eller med Kommunstyrelsen. Intervjuade 
vid Stadsledningskansliet bekräftar att detta inte fullt ut är tydliggjort, men att ambitionen nu 
är att det ska vara dialog vid mötet både med utgångspunkt i ägarstyrning och uppsikt. 

Samtliga vidtalade i granskningen uppger att planerings- och uppföljningssamtalen är uppskat-
tade och betydelsefulla tillfällen för dialog. Formerna för mötet har utvecklats de senaste åren 
och ytterligare utvecklingsarbete bedrivs av bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet. Förslaget 
i remissversionen av Borås Stads nya styr- och ledningssystem är att Borås Stadshus AB ska hålla 
uppdragsdialog som en del av ägarstyrningen med de kommunala bolagen två gånger per år. 

Stadsrevisionen kan konstatera att planerings- och uppföljningssamtalen fyller en viktig funktion 
som ett instrument för ägarstyrning och dialog. När det gäller Planerings- och uppföljningssam-
talen lämnas följande rekommendationer:

• Roller och mandat för deltagare i mötet bör förtydligas med betoning på om fokus för 
mötet är ägarstyrning med utgångspunkt i Borås Stadshus AB, uppsikt med utgångs-
punkt i Kommunstyrelsen eller båda delar.

• Stadsrevisionen rekommenderar en utveckling mot dialog som en del av ägarstyrningen 
i linje med förslaget i Borås Stads nya styr- och ledningssystem.

Vd-instruktioner i de kommunala bolagen 
Enligt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag ska styrelsen meddela riktlinjer och anvis-
ningar för vd:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och vd. Detta ska ske i skriftlig instruktion. 

Sammantaget visar granskningen att samtliga bolag har en fastställd en vd-instruktion. Samtliga 
vd instruktioner utom instruktionen för vd hos Stadshus AB omfattar vd:s ansvar när det gäller 
beredning av ärenden inför beslut till bolagsstyrelsen.

Stadsrevisionens sammanställning av bolagens vd-instruktioner visar att flertalet bolag saknar 
reglering när det gäller jäv, ansvar för allmänna handlingar, rutiner för utlämnade av allmänna 
handlingar, kommunikationen mellan bolaget och tjänstemän vid Stadsledningskansliet och 
deltagande vid fullmäktige- eller nämndsmöten. 
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Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer när det gäller vd-instruktioner i de kom-
munala bolagen: 

• Borås Stadshus AB:s instruktion för vd behöver kompletteras med vd:s beredande  
funktion och ansvar. 

• Samtliga bolag bör med utgångspunkt i Stadsrevisionens sammanställning se över  
bolagets vd-instruktion och säkerställa att samtliga relevanta områden regleras i  
instruktionen. Bolagen behöver särskilt säkerställa att vd:s ansvar, när det gäller  
ansvar för allmänna handlingar och rutiner för utlämnande av allmänna handlingar, 
utgör en del av instruktionen till vd och att den utgår från nu gällande lagstiftning.

Protokoll i bolagen
Som en del av granskningen har Revisionskontoret genomfört en genomlysning av hur proto-
kollföringen ser ut i Borås Stads bolag. Genomlysningen baseras på den vägledning som ges i 
dokumentet Principer för styrning – Kommun- och regionägda bolag från SKR. 

Bolagens styrelseprotokoll har en avgörande roll för beslutsdokumentationen i bolagen. För 
att ägare, styrelse och vd ska kunna säkerställa att verksamheten styrs i enlighet med de beslut 
styrelsen fattat behöver dessa vara tydligt nedtecknade. Innehållet i bolagens styrelseprotokoll är 
även viktiga för allmänhetens insyn i offentligt ägda verksamheter. Av den anledningen bör pro-
tokollen hålla en viss nivå av tydlighet avseende bl.a. beskrivning av ärenden, underlag och beslut.

Genomlysningen har undersökt om protokollet tydligt återger vilka ärenden som behandlats, 
vilket underlag som funnits för respektive ärende, om det fanns en ärendebeskrivning och om 
innebörden av de beslut som fattas tydligt anges i protokollet.

Genomlysningen visar att endast protokollen hos Stadshus AB uppfyller de kriterier som un-
dersökningen utgått från. Samtliga övriga protokoll saknar i varierande utsträckning tydlighet i 
vilka underlag som legat till grund för besluten och en tydlig ärendebeskrivning i beslutsförslaget. 

Det noteras särskilt att styrelseprotokollen hos AB Sandhultsbostäder och Viskaforshem AB 
saknar beslutsförslag i ärenden, inte återger tydligt vilka ärenden som behandlats, inte beskriver 
ärendeunderlag och inte återger innebörden av de beslut som fattas.

• Mot bakgrund av resultatet från genomlysningen rekommenderar Stadsrevisionen att 
det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag uppdateras med ett regelverk som 
anger vad bolagens styrelseprotokoll minst ska innehålla. 

• Samtliga bolagsstyrelser behöver se över sin protokollföring och säkerställa att relevant 
information tas upp i protokollen. I detta arbete kan respektive bolag med fördel utgå 
från Stadsrevisionens genomlysning i innevarande rapport. 
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Expediering
Beslut tagna i Kommunfullmäktige expedieras till de bolag ärendet berör. Innevarande gransk-
ning har visat på oklarheter avseende expedieringsrutinerna mellan Borås Stad och de kommunala 
bolagen. 

Det är av vikt att bolagen verkställer Kommunfullmäktiges beslut med utgångspunkt i upprättade 
protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde. Detta för att säkerställa att beslutet verkställs 
i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner i en principiell fråga.

Besluten i Kommunfullmäktige kan överklagas inom tre veckor efter att Kommunfullmäktiges 
protokoll justerats. Skulle ett kommunalt bolag verkställa beslut före överklagandetidens utgång 
har beslutet verkställs innan det vunnit laga kraft. 

• Stadsrevisionen rekommenderar att bolagen tar fram rutiner för mottagandet av expe-
dierade protokoll från Kommunfullmäktige. Bolagen behöver även ta fram rutiner för 
att undvika verkställighet av ärenden som Kommunfullmäktige beslutat om och som 
ännu inte vunnit laga kraft.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ären-
deberedning att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att 
Kommunstyrelsens beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det gäller frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt i Kommunstyrelsen och bolagen kan utvecklas och hänvisar till bilagd 
rapport för precisering av rekommendationer. 

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bolagen bedömer Stadsrevisionen att bolagen 
till största delen har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktiebolagslagen finns ingen 
laglig reglering som rör ärendens beredning inom respektive bolag. 

Väsentliga delar som behöver utvecklas för bolagen är protokollföringen från bolagsstyrelsernas 
sammanträden, att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med upprättat protokoll 
och att ansvar och rutiner för förvaring och utlämnande av allmänna handlingar tydliggörs. 

Andreas Ekelund    Samuel Kaufman 
Revisionschef    Kommunal yrkesrevisor



37

Granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag

4 Källor och referenslitteratur
Lagar och förordningar 

Förvaltningslag (2017:900) 

Regeringsformen (1974:152)

Aktiebolagslag (2005:551)

Kommunallag (2017:725)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Förarbeten och statliga utredningar

Proposition 1985/86:80:14

Proposition 1990/91:117

Proposition 2016/17:171

Proposition 2016/17:180

Statens offentliga utredningar 2015:24

Protokoll och handlingar hos Borås Stad

Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 

Protokoll från Borås Kommunfullmäktige 10 december 2020 § 171

Remissvar Dnr KS 2019-00106

Kommunstyrelsen; Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder. 2020-09-21 Dnr 
KS 2020-00224 1.2.3.3

Borås Energi och Miljö AB. Dokument – offentlighet och sekretess. RUT 0455. 2021-03-17

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen, hösten 2021. Dnr: 2021–00034

Intervjuer

Intervju 1 med representant för AB Sandhultsbostäder/AB Toarphus, 2021-11-10

Intervju 2 med representant för Borås Energi och Miljö AB, 2021-11-16

Intervju 3 med representant för Industribyggnader i Borås AB, 2021-11-17

Intervju 4 med representant för Akademiplatsen AB och BoråsBorås TME AB, 2021-11-23

Intervju 5 med representant för Borås Elnät AB, 2021-11-24

Intervju 6 med representant för AB Bostäder i Borås, 2022-01-10

Intervju 7 med representant för Fristadbostäder AB, 2022-01-10

Intervju 8 med representant för Viskaforshem AB, 2022-01-11

Intervju 9 med representant för Borås kommuns Parkerings AB, 2022-01-11

Intervju 10 med representanter för Stadsledningskansliet/Stadshus AB 2022-01-19

Intervju 11 med representant för Borås Djurpark & Camping AB, 2022-01-26

Intervju 12 med representant för Inkubatorn i Borås AB, 2022-02-09



38

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Övrigt

von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014

von Essen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder 2018

Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017.

Strömberg, Håkan, & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018.

SKL Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. 

Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän, 2012.

Lundin, Thelander, Öberg, IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering); 
Det välgrundade beslutet, 2013:11

Svenska Kommunförbundet, Styrelseboken, 2001:22, 

Kastberg, Patrik, Kommunala aktiebolag – En handbok, 2019.

Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2021

Sveriges kommuner och regioner; Principer för Styrning – Kommun- och regionägda bolag, 2020.

Sveriges kommuner och regioner och Sveriges Allmännytta; Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag 2020.

Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22

Internetkällor

Borås Stads intranät för anställda:

Rutin för Kommunalrådsberedning, Uppdaterad: 2021-03-11

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativaruti-
ner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.
html 

Övriga Internetkällor: 

Stadsrevisionens i Borås Stad, Rapport, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019-02-11.

https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/
Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf

Stadsrevisionen i Borås Stad, Rapport, Ärendeberedning i Borås Stads nämnder, 2020-02-17

https://www.boras.se/download/18.32e597e71754f2d1b881e31/1603368504934/Revisionsrapport%20
-%20%C3%84rendeberedning%20i%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf

Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06

https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/administrationochjuridik.4.3ce79020177d-
b5c897d57893.html

Stadsrevisionens i Borås Stad, Kortrapport, Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för berednings-
process – Borås Stads nämnder, 2021-04-19.

https://www.boras.se/download/18.48f40d7817a75c326fb6140d/1626084110329/Kortrapport%20-%20
%C3%84rendeberedningen%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20be-
redningsprocess%20-%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.p

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/administrativarutiner/kommunstyrelsenochkommunfullmaktige/kommunalradsberedning.4.63997c4316260facc41a2867.html
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://www.boras.se/download/18.32e597e71754f2d1b881e31/1603368504934/Revisionsrapport%20-%20%C3%84rendeberedning%20i%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf
https://www.boras.se/download/18.32e597e71754f2d1b881e31/1603368504934/Revisionsrapport%20-%20%C3%84rendeberedning%20i%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf
https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/administrationochjuridik.4.3ce79020177db5c897d57893.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/styrdokument/administrationochjuridik.4.3ce79020177db5c897d57893.html
https://www.boras.se/download/18.48f40d7817a75c326fb6140d/1626084110329/Kortrapport%20-%20%C3%84rendeberedningen%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20beredningsprocess%20-%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf
https://www.boras.se/download/18.48f40d7817a75c326fb6140d/1626084110329/Kortrapport%20-%20%C3%84rendeberedningen%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20beredningsprocess%20-%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf
https://www.boras.se/download/18.48f40d7817a75c326fb6140d/1626084110329/Kortrapport%20-%20%C3%84rendeberedningen%20inf%C3%B6r%20beslut%20om%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20beredningsprocess%20-%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder.pdf


STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


Granskning av 
ärende bered ningen i 

Borås Stads bolag

Stadsrevisionen• Borås

Rapportsammandrag

2022-02-28

20
22



2

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskning av ärende bered
ningen i Borås Stads bolag
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kom
munala bolagen i Borås Stad. Syftet med granskningen 
var att granska bolagens och Kommunstyrelsens bered
ningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige. Syftet 
var även att granska om processen är ändamålsenlig och 
förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och an
dra lagars krav på beredning. Som en del av granskning
en har även protokollföringen i de kommunala bolagen 
i Borås Stad undersökts. Granskningen har genomförts 
genom dokumentstudier och intervjuer med företrädare 
för alla Borås Stads bolag samt med tjänstepersoner vid 
Stadsledningskansliet. 

Ett kommunalt aktiebolag är i grunden ett normalt aktie
bolag med en kommun som ägare. Det som bl.a. särskiljer 
det kommunala aktiebolaget från ett bolag med privat 
ägande är att styrningen sker genom att de kommun
rättsliga principerna förs in i bolagets bolagsordning. I 
kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska 
anges att frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för 
dess ställningstagande samt att styrelseledamöter och lek
mannarevisorer ska väljas direkt av Kommunfullmäktige. 
Vidare gäller ytterligare lagar för bolaget på samma sätt 
som annan offentlig verksamhet när det kommer till of
fentlighet för handlingar, arkivering av handlingar, han
tering av utlämnande av handlingar samt upphandling av 
varor och tjänster.

Förutom ovanstående utgår granskningen i stora delar 
från de principer för styrning av kommun- och regionägda 
bolag som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). Dessa principer är inte tvingande att följa för 
kommunerna. Varje enskild kommun avgör slutligen hur 
ägarfrågorna ska behandlas och då kan principerna vara 
ett stöd.

Kommunstyrelsens ärendeberedning
Enligt kommunallagen ska Kommunstyrelsen alltid ges 
möjlighet att yttra sig i ett ärende som har beretts av 
en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning samt 
ska, i det fall ingen annan nämnd eller fullmäktigebe
redning gjort det, självt lägga fram förslag till beslut i alla 
ärenden som skall behandlas av Kommunfullmäktige. 
Detta gäller även ärenden avseende kommunala bolag. 
De krav som ställs upp avseende ärendeberedning i övriga 
ärenden i Kommunstyrelsen gäller på så sätt även för de 
bolagsärenden som ska beslutas av Kommunfullmäktige.

Innevarande granskning visar att ärendeberedningen i 
Kommunstyrelsen i huvudsak inte har förändrats eller 
utvecklats sedan granskningen genomfördes 2018. Stads
revisionens bedömning är med utgångspunkt i gransk
ningsresultaten att bristerna som konstaterades då kvarstår. 

Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens be
dömning, upprätta en tydlig och transparent ärende
beredningsprocess som klargör rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sak
liga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. 

Ärendeberedningsprocessen hos Borås Stads bolag
Regelverket när det gäller bolagens egen beredning av 
ärenden är till största delen de regler som framgår av 8 
kap. 21 § aktiebolagslagen (ABL). Lagen anger att beslut 
inte får fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseleda
möter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och 
fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. 
Det är bolagets styrelse som rent praktiskt avgör vad ett 
tillfredsställande underlag innebär.

Ägaren kan i ägardirektiv besluta om ytterligare regelverk 
eller förhållningsregler som berör bolagen. Ska dessa anses 
bindande för bolagen behöver de beslutas av bolagsstäm
morna. I ägardirektiv kan ägaren således besluta om ytter
ligare förhållningsregler som rör de kommunala bolagens 
beredning av ärenden.  

Granskningen visar att ägaren inte beslutat om ytterligare 
regelverk eller förhållningsregler i ägardirektiv som rör hur 
bolagen ska bereda sina ärenden. 

Enligt det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads 
bolag ska styrelsen för varje bolag ha en aktuell och för 
verksamheten anpassad arbetsordning. Denna ska fast
ställas årligen. I arbetsordningen ska det anges hur arbetet 
i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens leda
möter, hur ofta styrelsen ska sammanträda och i vilken 
utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete 
och kallas till dess sammanträden. Alla Borås Stads bolag 
utom AB Sandhultsbostäder har antagna arbetsordningar 
avseende 2021.

Arbetsordningarna för Borås Stads bolag innehåller en 
beskrivning av lagliga skyldigheter, styrelsens uppgif
ter, åligganden för styrelsen, regler och procedurer för 
sammanträden, styrelsens sammansättning samt andra 
beskrivningar av styrelsens arbete.
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Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag

Samtliga bolags arbetsordningar beskriver även över
gripande hur beredning och framtagande av beslutsun
derlag ska gå till utom tre. De tre bolag som inte har en så
dan beskrivning är Inkubatorn i Borås AB, AB Toarphus 
och AB Sandhultsbostäder.

När det gäller ärendeberedningen i Borås Stads bolag 
lämnar Stadsrevisionen följande rekommendationer:

• Styrelsen i Sandhultsbostäder AB behöver faststäl
la en arbetsordning för styrelsen i enlighet med 
det gemensamma ägardirektivet.  

• Stadsrevisionen rekommenderar att styrelserna 
för Inkubatorn i Borås AB, AB Toarphus och AB 
Sandhultsbostäder för in ordning och ansvar när 
det gäller beredning av ärenden i kommande års 
arbetsordning för styrelsen. 

Beredning när det gäller frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt

I kommunallagen framgår att det i bolagsordningen ska 
anges att frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt ska underställas Kommunfullmäktige för dess 
ställningstagande. I bolagsordningar för Borås Stads bolag 
framgår detta för samtliga bolag. 

Granskningen visar att Borås Stad saknar en gemensam 
och definierad beredningsprocess som avser de frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt som ska bere
das i bolagen och sedan i Kommunstyrelsen inför beslut 
i Kommunfullmäktige. Det finns heller inga uttryckta 
krav på kvalitet eller omfattning av beredningen av dessa 
frågor i bolagens ägardirektiv.

Det framkommer vidare i granskningen att styrelsen i 
Borås Stadshus AB i de flesta fall inte genomför någon 
beredning eller fattar beslut i denna typ frågor, vare sig 
när det gäller bolagen i stadshuskoncernen eller när det 
gäller övriga bolag. Borås Stadshus AB:s roll och funktion 
när det gäller ställningstagande i dessa ärenden är inte 
tydliggjord. Samtidigt har Borås Stadshus AB ett uttryckt 
ansvar för ägarstyrningen av Borås Stads samtliga bolag 
i ägardirektivet. 

Det finns förslag på förtydligande av ägardirektivet för 
Borås Stadshus AB som medför att bolaget ska ta ställning 
till samtliga frågor av principiell beskaffenhet eller av stör
re vikt som uppkommer i Borås Stads bolag. Förslaget har 
ännu inte beslutats om.

När det gäller Kommunstyrelsens beredning av ärenden 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt efterfrågar 
flera intervjuade VD i bolagen en tydligare ordning som 
beskriver hela beredningsprocessen. Några vidtalade VD 
uttrycker även att de skulle se positivt på en större delaktig
het från bolagets sida även i Kommunstyrelsens beredning 
av dessa frågor. 

När det gäller ärendeberedningen i frågor av princi
piell beskaffenhet eller annars av större vikt lämnar 
Stadsrevisionen följande rekommendationer: 

• Borås Stadshus AB bör med utgångspunkt i vilket 
ansvar bolaget har för ägarstyrningen av Borås 
Stads bolag ta ställning till de frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt som upp
kommer i bolagen. 

• Beredningsprocessen när det gäller det gäller 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt bör dokumenteras och förtydligas med fokus 
på ärendegång, roller och ansvar för bolagens 
styrelser, styrelsen för Borås Stadshus AB och 
Kommunstyrelsen. 

• Grundläggande krav på beredningen i frågor av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt kan 
med fördel föras in det gemensamma ägardirekti
vet för Borås Stads bolag.   

Planerings- och uppföljningsmöten (PLUPP-möten)
Enligt Borås Stads styr och ledningssystem ska Kommun
styrelsen regelbundet genomföra planerings och uppfölj
ningssamtal med styrelserna för Borås Stads bolag. Enligt 
ägardirektivet ska Borås Stadshus AB ansvara för att minst 
en gång per år hålla ägardialog (planerings och uppfölj
ningssamtal) med representanter för styrelse och företags
ledning i bolagen ingående i koncernen samt med övriga 
av Borås Stads hel och majoritetsägda bolag. Mötena 
genomförs två gånger per år med de flesta bolag och tre 
gånger per år med Borås Energi och Miljö AB. 

Intervjuade företrädare för bolagen uppger att utgångs
punkten för mötena är otydlig när det gäller om mötena 
sker med företrädare för Borås Stadshus AB eller med 
Kommunstyrelsen. Intervjuade vid Stadsledningskansliet 
bekräftar att detta inte fullt ut är tydliggjort, men att am
bitionen nu är att det ska vara dialog vid mötet både med 
utgångspunkt i ägarstyrning och uppsikt. 



Samtliga vidtalade i granskningen uppger att planerings 
och uppföljningssamtalen är uppskattade och betydelseful
la tillfällen för dialog. Formerna för mötet har utvecklats 
de senaste åren och ytterligare utvecklingsarbete bedrivs 
av bolagsgruppen vid Stadsledningskansliet. Förslaget i 
remissversionen av Borås Stads nya styr och ledningssys
tem är att Borås Stadshus AB ska hålla uppdragsdialog 
som en del av ägarstyrningen med de kommunala bolagen 
två gånger per år. 

Stadsrevisionen kan konstatera att planerings och uppfölj
ningssamtalen fyller en viktig funktion som ett instrument 
för ägarstyrning och dialog. När det gäller Planerings och 
uppföljningssamtalen lämnas följande rekommendationer:

• Roller och mandat för deltagare i mötet bör 
förtydligas med betoning på om fokus för mö
tet är ägarstyrning med utgångspunkt i Borås 
Stadshus AB, uppsikt med utgångspunkt i 
Kommunstyrelsen eller båda delar.

• Stadsrevisionen rekommenderar en utveckling 
mot dialog som en del av ägarstyrningen i linje 
med förslaget i Borås Stads nya styr och lednings
system.  

Vd-instruktioner i de kommunala bolagen 
Enligt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
ska styrelsen meddela riktlinjer och anvisningar för vd:s 
handhavande av den löpande förvaltningen samt ange ar
betsfördelningen mellan styrelsen och vd. Detta ska ske i 
skriftlig instruktion. 

Sammantaget visar granskningen att samtliga bolag har 
en fastställd en vdinstruktion. Samtliga vd instruktioner 
utom instruktionen för vd hos Stadshus AB omfattar vd:s 
ansvar när det gäller beredning av ärenden inför beslut till 
bolagsstyrelsen.

Stadsrevisionens sammanställning av bolagens vdin
struktioner visar att flertalet bolag saknar reglering när 
det gäller jäv, ansvar för allmänna handlingar, rutiner för 
utlämnade av allmänna handlingar, kommunikationen 
mellan bolaget och tjänstemän vid Stadsledningskansliet 
och deltagande vid fullmäktige eller nämndsmöten. 

Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer när 
det gäller vdinstruktioner i de kommunala bolagen: 

• Borås Stadshus AB:s instruktion för vd behöver 
kompletteras med vd:s beredande funktion och 
ansvar. 

• Samtliga bolag bör med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens sammanställning se över bolagets 
vdinstruktion och säkerställa att samtliga rele
vanta områden regleras i instruktionen. Bolagen 
behöver särskilt säkerställa att vd:s ansvar, när det 
gäller ansvar för allmänna handlingar och rutiner 
för utlämnande av allmänna handlingar, utgör en 
del av instruktionen till vd och att den utgår från 
nu gällande lagstiftning.

Protokoll i bolagen
Som en del av granskningen har Revisionskontoret ge
nomfört en genomlysning av hur protokollföringen ser 
ut i Borås Stads bolag. Genomlysningen baseras på den 
vägledning som ges i dokumentet Principer för styrning – 
Kommun- och regionägda bolag från SKR. 

Bolagens styrelseprotokoll har en avgörande roll för be
slutsdokumentationen i bolagen. För att ägare, styrelse och 
vd ska kunna säkerställa att verksamheten styrs i enlighet 
med de beslut styrelsen fattat behöver dessa vara tydligt 
nedtecknade. Innehållet i bolagens styrelseprotokoll är 
även viktiga för allmänhetens insyn i offentligt ägda verk
samheter. Av den anledningen bör protokollen hålla en viss 
nivå av tydlighet avseende bl.a. beskrivning av ärenden, 
underlag och beslut.

Genomlysningen har undersökt om protokollet tydligt 
återger vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som 
funnits för respektive ärende, om det fanns en ärende
beskrivning och om innebörden av de beslut som fattas 
tydligt anges i protokollet.

Genomlysningen visar att endast protokollen hos Stadshus 
AB uppfyller de kriterier som undersökningen utgått från. 
Samtliga övriga protokoll saknar i varierande utsträckning 
tydlighet i vilka underlag som legat till grund för besluten 
och en tydlig ärendebeskrivning i beslutsförslaget. 
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Det noteras särskilt att styrelseprotokollen hos AB 
Sandhults bostäder och Viskaforshem AB saknar besluts
förslag i ärenden, inte återger tydligt vilka ärenden som 
behandlats, inte beskriver ärendeunderlag och inte återger 
innebörden av de beslut som fattas.

• Mot bakgrund av resultatet från genomlysningen 
rekommenderar Stadsrevisionen att det gemen
samma ägardirektivet för Borås Stads bolag upp
dateras med ett regelverk som anger vad bolagens 
styrelseprotokoll minst ska innehålla. 

• Samtliga bolagsstyrelser behöver se över sin proto
kollföring och säkerställa att relevant information 
tas upp i protokollen. I detta arbete kan respektive 
bolag med fördel utgå från Stadsrevisionens ge
nomlysning i innevarande rapport. 

Expediering
Beslut tagna i Kommunfullmäktige expedieras till de bo
lag ärendet berör. Innevarande granskning har visat på 
oklarheter avseende expedieringsrutinerna mellan Borås 
Stad och de kommunala bolagen. 

Det är av vikt att bolagen verkställer Kommunfullmäktiges 
beslut med utgångspunkt i upprättade protokoll från 
Kommun fullmäktiges sammanträde. Detta för att säker
ställa att beslutet verkställs i enlighet med Kommun full
mäktiges intentioner i en principiell fråga.

Besluten i Kommunfullmäktige kan överklagas inom tre 
veckor efter att Kommunfullmäktiges protokoll justerats. 
Skulle ett kommunalt bolag verkställa beslut före över
klagandetidens utgång har beslutet verkställs innan det 
vunnit laga kraft. 

• Stadsrevisionen rekommenderar att bolagen tar 
fram rutiner för mottagandet av expedierade 
protokoll från Kommunfullmäktige. Bolagen 
behöver även ta fram rutiner för att undvika verk
ställighet av ärenden som Kommunfullmäktige 
beslutat om och som ännu inte vunnit laga kraft.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det 
gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning att de brister 
som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena 
medför att Kommunstyrelsens beredning av ärenden även 
fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen bedömer att beredningsprocessen när det 
gäller frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt i Kommunstyrelsen och bolagen kan utvecklas 
och hänvisar till bilagd rapport för precisering av rekom
mendationer. 

När det gäller ärendeberedningen i de kommunala bola
gen bedömer Stadsrevisionen att bolagen till största delen 
har en ändamålsenlig beredningsprocess. Utöver aktie
bolagslagen finns ingen laglig reglering som rör ärendens 
beredning inom respektive bolag. 

Väsentliga delar som behöver utvecklas för bolagen är 
protokollföringen från bolagsstyrelsernas sammanträden, 
att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med 
upprättat protokoll och att ansvar och rutiner för förvaring 
och utlämnande av allmänna handlingar tydliggörs. 
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1  Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av 
större vikt för kommunen. 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

2.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  
Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 14 80 27 10 -16 0 

Summa intäkter 14 80 27 10 -16 0 

Personal -1 582 -4 783 -1 576 -1 352 225 0 

Lokaler -417 -1 128 -376 -472 -96 -350 

Material och tjänster -1 304 -10 269 -3 423 -1 154 2 268 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -3 303 -16 180 -5 375 -2 979 2 397 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -3 289 -16 100 -5 349 -2 968 2 380 -350 

Kommunbidrag 5 184 16 100 5 349 5 349   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

1 895 0 0 2 380  -350 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

1 895   2 380  -350 

Ackumulerat resultat       

2.1.2 Resultatanalys 

Kommunfullmäktige visar ett stort positivt resultat jämfört med budget, framförallt då partistöd och 
utbildningsbidrag till partierna inte är utbetalda än. Detta kommer att justera resultatet kommande 
månader i takt med utbetalningarna. Kostnaderna för representation är också hittills relativt låga. 
Nämnas bör att utfallet även täcker högre kostnader för t.ex. lokalhyra, webbsändning och teknisk 
utrustning än budgeterat. 
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Fullmäktigesalen renoveras och under den tiden hålls sammanträdena på Borås Kongress. För ökade 
lokalkostnader sätts en årsprognos om -350 tkr jämfört med budget 2022. 

2.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Sammanträden -2 905 -9 643 -3 196 -2 791 405 -350 

Partistöd -384 -6 457 -2 152 -177 1 975 0 

Summa -3 289 -16 100 -5 348 -2 968 2 380 -350 

Kommunfullmäktige har ökade lokalkostnader under tiden som fullmäktigesalen renoveras, vilket 
beräknas vara klart i höst. Tidplanen är att det första sammanträdet efter renoveringen blir i oktober. 
Prognosen visar på en avvikelse om 350 tkr. 

I övrigt beräknas kostnaderna hållas inom budget, dock kan ansökningar om utbildningsbidrag påverka 
resultatet då partierna även har rätt att ansöka om bidrag för tidigare år. 

3 Konsekvenser av coronaviruset 

Kommunfullmäktiges sammanträden har påverkats av pandemin och har ägt rum från Borås Kongress. 
Nedan redovisade kostnader avser hyra och teknikerhjälp för perioden januari-mars 2022. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Lokal och teknikerhjälp Borås Kongress -96 

Summa -96 

4 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 
- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
- Jämn fördelning av makt och inflytande. 
- Ekonomisk jämställdhet. 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland, vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas. 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag. 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas. 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas. 
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Budgetuppföljning tertial 1 2022, Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning tertial 1 för Kommunstyrelsen godkänns och läggs till 
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Ärendet i sin helhet 
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+1 640 tkr.  
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1  Inledning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor. 

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 
140,9 mnkr till 141,7 mnkr. Ökningen utgörs av 392 tkr för lokal utveckling och 380 tkr för kostnader 
relaterade till Borås 400 år. 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ram om 128,5 mnkr. 

2 Visionens målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Omsorg om varandra och miljön 

Målbild 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i harmoni med 
en rik natur, vår omvärld och med andra människor. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är 
grunden för våra val och beslut. 
 
Att människor i Borås är olika är en styrka. Samtidigt har alla likvärdiga förutsättningar. Oavsett ålder 
och livssituation får invånarna stöd för att kunna leva ett rikt liv. Alla i Borås är viktiga och kan vara 
delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och 
bjuda in till dialog. 
 
Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att återanvända och återvinna samt hantera energikällor och 
naturresurser på ett hållbart sätt. Insikt om det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd, 
människa, natur och omvärld finns hos oss alla. Lokalt är det enkelt att förflytta sig med kollektivtrafik, 
till fots och med cykel, men också längre resor kan vi göra klimatsmart. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. 
Tysta områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Nytt kartmaterial är sammanställt kring 
konkurrerande markanvändning, främst bebyggelse 
(status 2021) i förhållande till var det beräknas blåsa 
enligt Energimyndighetens underlag. Buffert till 
störande verksamheter samt beräknat trafikbuller 
finns i internt kartmaterial, där den yta som blir över 
och då inte berörs av förväntat buller kan upplevas 
som tyst. 
Kartunderlag i kombination med pågående tillstånd, 
ansökningar och förfrågningar om 
vindkraftsetableringar är presenterat för 
representanter för de politiska partierna i 
Kommunstyrelsen i januari 2022. 
 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även 
i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Västtrafik gör ett omtag kring regionens utbud och 
möjligheter för tillköp i alla kommunernas närtrafik. 
Beslut kommer att tas av Västtrafik under juni och 
kommunen kommer behöva ta ställning om tillköp i 
oktober 2022. 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Delvis 

genomfört 
Västtrafik gör ett omtag kring regionens utbud och 
möjligheter för tillköp i alla kommunernas närtrafik. 
Beslut kommer att tas av Västtrafik under juni och 
kommunen kommer behöva ta ställning om tillköp i 
oktober 2022. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas.  Delvis 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikprogrammet som är på remiss till 2022-05-22. 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Det har bildats en kollektivtrafikgrupp med 
arvoderade politiker. Upphandling av ny utredning 
för centrum pågår. 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

genomfört 
Utredningen är anmäld till Kommunstyrelsens 
sammanträde den 9 maj 2022. 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till 
exempel gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Matens klimatpåverkan redovisas med en 
pedagogisk symbol (jordglob) via skolmatsappen för 
samtliga skolor. De maträtter som har symbolen 
jordglob är en klimatsmart måltid och belastar 
klimatet med max 0,70 Co2-ekvivalenter. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur 
kommunen kan fortsätta arbetet med att optimera 
och samordna sina transporter, eventuellt i ett 
logistikcenter. 

 Ej genomfört Utredningen planeras att påbörjas under tertial 3 
2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda både hur 
klimatkrav på byggande kan skärpas och hur 
byggande av socialt hållbara områden kan 
stimuleras, via markanvisningar, och utifrån detta 
föreslå ändringar i ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder”. 

 Delvis 
genomfört 

Översyn av ”Riktlinjer för markanvisningar för 
bostäder” påbörjas under 2022. 

Borås Stads mångåriga internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör 
fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är för närvarande under politisk beredning. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort 
effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas och företagens 
framtida behov av el. 

 Delvis 
genomfört 

En första del i utredningen av effekt- och 
kapacitetsbehovet för Borås Stad är genomförd, där 
den tillkommande effekten kopplad till 
hemmaladdning och konvertering av befintlig 
bilflotta, till laddbara fordon, är genomförd. Denna 
ger ett beräknat tillskott på 13MW i Borås Elnäts 
nätområde. Ett fortsatt arbete pågår med att beräkna 
effektutveckling kopplad till stadens 
bostadsutveckling. Här krävs mer utförligare 
undersökningar runt laddning av tunga fordon samt 
hur planerad industrimark ska nyttjas och 
utredningen är beroende av stadens planer och 
beslut. Analysen som helhet beräknas vara klar 
under första halvåret 2022. 
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Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga 
kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet 
i termer av minskad koldioxid per investerad krona. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet påbörjat och berörda aktörer har involverats. 
Sammanställning av rapporteringen dröjer på grund 
av hög arbetsbelastning. 

2.2 Ett tryggt och snyggt Borås 

Målbild 
Borås är en snygg och trygg plats. Vi som bor, verkar och möts här har nära till det vi behöver i 
vardagen. 
 
Skulpturer och street-art ger Borås ett spännande yttre och internationell uppmärksamhet. Rena och 
snygga miljöer i våra gemensamma vardagsrum skapar trivsel och ger trygghet. 
 
Vi utformar våra bostadsområden tillsammans, och i hela Borås finns boenden som passar olika 
livssituationer och olika åldrar. Här finns service, fritidsaktiviteter, kultur, företag och närhet till natur 
där människor bor och verkar. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas 
fram.  Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 

privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen 
av Stora Torget. När ramarna kring arbetet är satta 
kan ett gemensamt förslag arbetas fram. Inväntar 
besked om uppdragets intentioner. 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med 
närområde ska tas fram.  Delvis 

genomfört 
Arbetet med att ta fram utbyggnadsstrategier för 
kommunens serviceorter med närområde är i full 
gång. Detta dokument är ett av flera styrdokument 
som konkretiserar översiktsplanen och ska ligga till 
grund för kommande planerings- och 
genomförandeinsatser liksom framtida prioriteringar 
och utvecklingsarbete som påverkar serviceorterna 
och dess närområde. Syftet med arbetet är att 
tydliggöra hur kommunen och de som bor och verkar 
i serviceorterna ser på orternas nuläge och framtida 
utveckling. Under april kommer arbetet med 
strategisk utveckling av serviceorter gå ut på extern 
och intern remiss. Efter det ska dokumentet justeras 
och färdigställas innan det går upp för antagande i 
kommunfullmäktige. 

2.3 Möjligheter och mod att utvecklas 

Målbild 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga idéer 
och drömmar. 
 
Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att växa. Tack vare 
samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civilsamhälle finns det attraktiva utbildningar på 
alla nivåer. Goda möjligheter till bildning ger boråsarna möjlighet att utvecklas och lära livet ut. 
 
Borås utveckling vilar på ett arv inom textil och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och 
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digitalisering, och vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark entreprenörsanda 
skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som finns här och att utvecklas som person. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och ansvarsfördelning har 
utretts. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utforma 
ett styrdokument för landsbygdsutveckling utifrån 
utredningens arbete. 

 Delvis 
genomfört 

Styrdokument i form av verksamhetsplan 
innehållande förslag på aktiviteter är framtaget och 
avstämt. Samverkansgrupp är bildad och första 
mötet är genomfört. Arbetet utgår nu från den 
ordinarie verksamheten och följs upp kontinuerligt. 
Redovisning sker halvårsvis i 
Näringslivsavdelningens verksamhetsplan. 

2.4 Människor möts i Borås 

Målbild 
I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås möts vi till 
vardags och till fest, spontant eller planerat. 
 
De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och digitalt. Här 
finns möjlighet att enkelt uppleva ett brett utbud av kultur, vår fina natur, att idrotta och att träffa andra 
människor. 
 
Stora möten och evenemang, många internationellt uppmärksammade, sätter Borås på kartan som en 
mötes- och evenemangsstad. 
 
I Borås är möten ett sätt att leva. 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall År 2020 
124 774 
 
Utfall År 2021 
162 841 
 
Utfall T1 2022 
181 098 

 

Kommentar 
Utfallet avser rullande helår, från april 2021 till mars 2022. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 
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Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 

2.5 Egen organisation 
Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2020 
3,1 
 
Utfall År 2021 
2,8 
 
Utfall T1 2022 
3,4 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2020 
0,3 
 
Utfall År 2021 
0,4 
 
Utfall T1 2022 
0,5 

 

Kommentar Utfallet vid T1 är 0,5. Det är något högre än utfallet 2021 som låg på 0,4. Mestadels kommer timmarna från praktikanter 
från Högskolorna som arbetar i verksamheterna. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 2018 
och blev då återremitterat. Beredning pågår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens prissättning till 
nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra 
nytta av de vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika upphandlingar 
för att fördela kostnaderna och nyttorna pågår. 
Provision finns idag introducerat i flertalet avtal och 
utvärdering av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. Koncerninköp har under tertial 1 2022 
påbörjat en uppföljning av användningen av 
provision. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt att 
säkerställa den organiska tillväxten och utvecklingen 
med rätt bestyckning av roller som behövs. I arbetet 
beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi har 
upphandlat ett inköpsanalyssystem, vilket i nuläget 
testas av ekonomer på olika förvaltningar. 
Koncerninköp har påbörjat en utvärdering under 
tertial 1 2022. 
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Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
policy när det gäller inventarier som syftar till att i 
första hand använda det som Borås Stad redan 
äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Under tertial 3 2021 har en inventering av 
förvaltningarnas möbler genomförts för att få en 
bättre bild av omfattningen. Även arbetet med att 
skapa en policy pågår och beräknas vara färdig 
under tertial 2 2022. 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap 
ska utredas med utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning pågår. Politiska avstämningar har gjorts. 
Planerad slutredovisning under 2022. 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En 
plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Personal- och förhandlingsavdelningen planerar och 
genomför kontinuerligt och enligt modellen 
”Systematiskt chefsutvecklingsprogram” en rad 
utbildnings- och utvecklingsinsatser som ger stöd åt 
organisationens chefer. De riktar sig i första hand till 
första linjens chefer. Programmet finansieras av 
centrala medel för att det ska komma alla 
organisationers chefer till del. 
Chefen genomgår programmet under 3-4 år och 
under denna tid planeras utbildningarna in på ett 
strukturerat och systematiskt sätt. Exempelvis ingår 
Arbetsmiljö och samverkan, Central introduktion, Lön 
och lönesättning, Arbetsrätt, Kompetensbaserad 
rekrytering och niodagarsprogrammet Chef- och 
ledarskap i praktiken. Sammanlagt omfattar 
programmet 20-25 utbildningsdagar. Innehållet i 
programmet utvärderas och justeras fortlöpande. 
För att ge ytterligare stöd till enhetschefer har 
Organisationshälsa under hösten 2021 inlett en 
seminarieserie för verksamhetschefer. Ett syfte med 
seminarieserien är att stärka verksamhetschefernas 
möjlighet att fungera som stöd för sina enhetschefer. 

Samordningsansvar för arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och unga ska fastställas.  Delvis 

genomfört 
Beredning pågår.  

Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är under politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads 
budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop.  Delvis 

genomfört 
Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits fram i ett 
samarbete mellan Strategisk samhällsplanering och 
Ekonomistyrning. Utredningen kommer snart att 
presenteras inför politiskt beslut. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Nämndövergripande organisationsutredning pågår. 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att 
förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och 
föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret 
för detta arbete. 

 Delvis 
genomfört 

Avfallsplanen är klar och uppdragsbeskrivning är 
tydlig. Diskussioner om ansvarsfördelning pågår. 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll 
vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska 
ansvara för. 

 Delvis 
genomfört 

Den första delen av uppdraget är genomfört genom 
att Servicenämndens roll och ansvar reglerats i 
nämndens reglemente. Remissvaren har varit 
genomgående positiva. 
Den andra delen av uppdraget, att identifiera 
arbetsområden och lämna förslag på 
förmågeökning/anpassning till viktiga 
krisberedskapsområden pågår i den sammansatta 
arbetsgruppen. Planen har varit att ha klart 
uppdraget i juni 2022 vilket sannolikt inte är möjligt 
på grund av pågående krishantering utan planen är 
att uppdraget ska vara klart efter sommaren 2022. 
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Uppdrag Status T1 2022 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första 
halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är genomfört. Förslag till regelverk samt 
plan för utbildning och information är framtaget för 
eventuell fortsatt politisk beredning. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra 
ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

 Delvis 
genomfört 

En plan för prioritering av arter och årets 
bekämpning är lagd. Vi har bildat en styrgrupp med 
representanter från Stadsledningskansliet, 
Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen som 
har löpande avstämningar. Befintliga kunskaper 
sammanställs i en handbok som blir färdig under 
våren 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda var 
kvarvarande tvätteriverksamhet inom Vård- och 
äldrenämnden skall vara placerad organisatoriskt. 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden har ärendet under 
utredning och återkommer med förslag till hur 
verksamheten kan vara placerad. Ny rapportering i 
delårsbokslutet. Nulägesbeskrivning finns i bifogad 
bilaga, Resursgruppen Beskrivning 220426. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om 
införandet av distributionscentralen har lett till 
merkostnader för de nämnder som har 
tillagningskök. 

 Ej genomfört Koncerninköp har påbörjat utredningen, som 
beräknas bli färdig under tertial 3 2022. 

3 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen redovisar sina kontrollmoment i samband med årsbokslut. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

4.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 4 117 5 071 1 690 3 094 1 404 0 

Avgifter och övriga intäkter 37 303 97 218 32 406 40 004 7 598 0 

Summa intäkter 41 420 102 289 34 096 43 098 9 002 0 

Personal -44 616 -143 112 -47 233 -46 223 1 010 1 000 

Lokaler -4 506 -12 535 -4 178 -4 743 -564 0 

Material och tjänster -38 974 -81 935 -27 309 -24 880 2 430 2 000 

Kapitalkostnader -2 002 -5 030 -1 677 -1 646 30 0 

Summa kostnader -90 098 -242 611 -80 398 -77 492 2 905 3 000 

Buffert (endast i budget) 0 -1 350 -450 0 450  

Nettokostnad -48 678 -141 672 -46 751 -34 394 12 357  

Kommunbidrag 46 098 141 672 46 751 46 751   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-2 580 0 0 12 357  3 000 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt 2 379   1 790   

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

-201   14 147  3 000 

Ackumulerat resultat       

4.2.2 Resultatanalys 

Resultatet för perioden visar på en stor positiv avvikelse motsvarande 14 mnkr när öronmärkta poster 
räknats bort. Detta beror främst på att kostnader inte uppkommit i den takt som budgeterats samt lägre 
personalkostnader kopplat till vakanta tjänster tills dess att ersättare är på plats. 

Faktorer i omvärlden påverkar fortfarande Kommunstyrelsens verksamhet och flera planerade  
aktiviteter är försenade. 

Stadsledningskansliet prognostiserar ett resultat om +3 mnkr jämfört med budget 2022 med hänsyn 
taget till ovanstående faktorer. 
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4.2.3 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2021-12-31 Utfall 2022-04 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 16 248 1 783 11 969 

Byggbonus 14 750 10 513 7 4 230 

Sociala Investeringar  466 0 -466 

Summa 44 750 27 227 1 790 15 733 

4.3 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Kommunledning       

Intäkt 27 751 52 078 17 359 23 671 6 312 0 

Kostnad -76 437 -204 587 -67 792 -64 373 3 419 3 000 

Nettokostnad -48 686 -152 509 -50 433 -40 702 9 731 3 000 

Personaladministration       

Intäkt 3 118 1 600 533 3 036 2 503 0 

Kostnad -3 588 -2 222 -737 -3 121 -2 384 0 

Nettokostnad -470 -622 -204 -85 119 0 

Nämnd- och styrelseverksamhet       

Intäkt 4 0 0 4 4 0 

Kostnad -6 240 -19 020 -6 279 -6 260 19 0 

Nettokostnad -6 236 -19 020 -6 279 -6 256 23 0 

Markreserv       

Intäkt 7 442 32 050 10 683 11 804 1 121 0 

Kostnad -1 444 -10 281 -3 427 -2 201 1 226 0 

Nettokostnad 5 998 21 769 7 256 9 603 2 347 0 

Totalförsvar och samhällsskydd       

Intäkt 801 3 916 1 305 731 -574 0 

Kostnad -906 -4 282 -1 422 -857 565 0 

Nettokostnad -105 -366 -117 -126 -9 0 

Markupplåtelse för flerbostadshus 
och industri       

Intäkt 1 142 4 670 1 557 1 503 -54 0 

Kostnad -81 -401 -134 -132 2 0 

Nettokostnad 1 061 4 269 1 423 1 371 -52 0 

Markupplåtelse för småhus       

Intäkt 2 172 7 975 2 658 2 350 -308 0 

Kostnad -49 -207 -69 -58 11 0 

Nettokostnad 2 123 7 768 2 589 2 292 -297 0 
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Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Vård och omsorg       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -490 -1 471 -490 -491 -1 0 

Nettokostnad -490 -1 471 -490 -491 -1 0 

Övrigt       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -140 -47 0 47 0 

Nettokostnad 0 -140 -47 0 47 0 

Totalt       

Intäkt 42 430 102 289 34 095 43 099 9 004 0 

Kostnad -89 235 -242 611 -80 397 -77 493 2 904 3 000 

Nettokostnad -46 805 -140 322 -46 302 -34 394 11 908 3 000 

Inom Kommunledning bokförs kostnader som finansieras med öronmärkta medel. Verksamheten visar 
en stor positiv budgetavvikelse, främst kopplat till att kostnader inte uppkommit i samma takt som 
budgeterat samt personalomsättning. En prognos på +3 mnkr läggs under förutsättning att posten 
öronmärkta medel särredovisas. 

Verksamheterna Markreserv, Markupplåtelse för flerbostadshus och industri samt Markupplåtelse för 
småhus visar avvikelser till följd av att periodisering av intäkter/kostnader och budget inte följs åt. På 
Markreserv bokförs dessutom kostnaden för fastighetsskatt först i slutet på året. För samtliga dessa 
verksamheter sätts årsprognosen att budget kommer följas. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

5.2.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 342 1 000 333 2 -332 0 

Summa intäkter 342 1 000 333 2 -332 0 

Personal 0 0 0 0 0 0 

Lokaler -706 -2 130 -710 -710 0 0 

Material och tjänster -40 823 -127 420 -42 473 -40 502 1 972 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -41 529 -129 550 -43 183 -41 212 1 972 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0  

Nettokostnad -41 187 -128 550 -42 850 -41 210 1 640 0 

Kommunbidrag 41 433 128 550 42 850 42 850   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

246 0 0 1 640  0 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

246   1 640  0 

Ackumulerat resultat       

5.2.2 Resultatanalys 

Den positiva budgetavvikelsen per 30 april kan främst kopplas till Västtrafik där kostnader för 
seniorkort för april ännu saknas. 

Avvikelsen gällande intäkter beror på att kostnaderna för dataskyddsombud inte kommit än och 
därmed har inte någon utfördelning till nämnder och bolag gjorts. 

Kostnaderna bedöms rymmas inom tilldelad ram. 
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5.3 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Övrig gemensam verksamhet 
(upphovsmannarätt)       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -145 -482 -161 -146 15 0 

Nettokostnad -145 -482 -161 -146 15 0 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer       

Intäkt 341 1 000 333 0 -333 0 

Kostnad -6 352 -19 667 -6 555 -6 086 469 0 

Nettokostnad -6 011 -18 667 -6 222 -6 086 136 0 

Näringslivsfrämjande åtgärder       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -706 -2 130 -710 -710 0 0 

Nettokostnad -706 -2 130 -710 -710 0 0 

Räddningstjänst       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -30 201 -93 842 -31 281 -31 200 81 0 

Nettokostnad -30 201 -93 842 -31 281 -31 200 81 0 

Kommunikationer       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -4 126 -13 429 -4 476 -3 070 1 406 0 

Nettokostnad -4 126 -13 429 -4 476 -3 070 1 406 0 

Ekonomiskt bistånd       

Intäkt 2 0 0 2 2 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 2 0 0 2 2 0 

Totalt       

Intäkt 343 1 000 333 2 -331 0 

Kostnad -41 530 -129 550 -43 183 -41 212 1 971 0 

Nettokostnad -41 187 -128 550 -42 850 -41 210 1 640 0 

Kommunikationer 
Avvikelsen beror på att kostnader för seniorkort för april saknas. 

Sammantaget beräknas de kommungemensamma verksamheterna följa den totala ramen. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 
Nedan upptagna poster är ett resultat av årets första fyra månader och den uppskattade konsekvensen 
utgår från att läget inte försämras vad gäller pandemin. 

Koncerninköps kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial, administration och drift av lager ska enligt 
beslut I KF 2022-01-20 bäras av nyttjande förvaltningar fr.om. 2022. Hyra för lagerlokal debiteras 
Kommunstyrelsen som också har fått budget för denna fr.o.m. 2022. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Trycksaker, kommunikation -30 

Summa -30 

7 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet och ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. I Borås arbetar 
Kommunstyrelsen för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning där 
jämställdhetsintegrering är en del av det systematiska arbetssättet. Borås stad ska vara en arbetsplats där 
alla känner sig välkomna och där alla avdelningar aktivt arbetar med jämställdhet som en del i stadens 
arbete med mänskliga rättigheter. 

Utbildningen Arbetsmiljö och Samverkan som anordnas av Personal och Förhandling är obligatorisk 
för chefer och skyddsombud. I utbildningen vävs jämställdhet, diskrimineringsfrågor och mänskliga 
rättigheter samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Personal och Förhandling gör också 
årligen en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader som har 
indirekt eller direkt samband med kön. 

Arbetet med att implementera en rättighetsanalys för att säkerställa jämlika beslut har påbörjats. Som 
start deltar fyra förvaltningar med tillhörande nämnder i information- och utbildningsinsatser. Både 
presidium, ledningsgrupper och handläggare utbildas. 

Planeringen med rättighetsmånaden Din rätt att…, som leds av MR-strategen är påbörjad. Där kommer 
jämställdhet att lyftas som en viktig faktor för införlivandet av de mänskliga rättigheterna. Arbetet 
fokuserar hittills på att involvera samtliga förvaltningar och bolag för att visa på hur staden arbetar med 
rättighets- och jämställdhetsfrågor. 
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8 Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 
Tkr Budget 2022 Utgift apr 2022 Avvikelse 2022 Prognos 2022 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 11 -11 3 600 

Fastighetsinköp 40 000 2 679 37 321 17 000 

Summa 40 000 2 690 37 310 20 600 

Analys 
Utbyggnad av bostadsområden: Prognosen avser nybyggnation av gata i Fristad/Hagtornsvägen och 
Sjöbo/Sprödlingen. 

Fastighetsinköp: Utfallet avser inköp av Gånghester 23:18 och Torpa- Hestra 4:4. 
Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter, bebyggda fastigheter och fastigheter i 
bytesaffärer. Under 2022 kan Borås Stad eventuellt ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, 
vilket förklarar prognosen. 

9 Exploateringsredovisning 
Utgifter 

Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2021 Budget utgift 
2022 

Utgift jan-apr 
2022 

Prognos total 
utgift 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 437 700 395 647 0 9 968 437 700 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 50 000 47 623 0 3 000 50 000 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 80 000 78 802 0 0 80 000 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2022   30 000 240 7 000 

Utbyggnad av bostadsområden 
2022 30 000  30 000 23 2 000 

Summa 597 700 522 072 60 000 13 231 576 700 
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Försäljning 

Tkr Intäkt tom 2021 Budget intäkt 
2022 

Intäkt jan-apr 
2022 

Prognos intäkt 
2022 

Prognos total 
intäkt 

Försäljning av industritomter 
projekt Viared Västra -329 425 -35 000 -35 880 -35 880 -525 000 

Försäljning av industritomter 
projekt Viared Norra -59 573 -3 500 0 -3 000 -68 000 

Försäljning av industritomter 
projekt Nordskogen -67 170 -4 500 0 -8 020 -127 950 

Försäljning av bostadstomter 
2022  0 0 -8 400  

Försäljning av övriga fastigheter 
2022  -60 000 -15 421 -43 000  

Summa -456 168 -103 000 -51 301 -98 300 -720 950 

Utbyggnad av industriområde pågår i Viared Västra och Viared Norra. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat RV 27 
- RV 41 och Kyllared. Utfallet avser markberedning av oexploaterad industritomt på gamla Viared. 
Prognosen avser markberedning på gamla Viared. 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Sjöbo/Sprödlingen, Fristad/Hagtornsvägen och 
Sparsör/Paradis. Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att 
antas, vilket i sådana fall innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 

Försäljning av industritomter, prognosen avser Viared Västra, Viared Norra och Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter, prognosen avser tomtförsäljning i exploateringsområde 
Fristad/Hagtornsvägen 

Försäljning av övriga fastigheter, utfallet avser bl.a. försäljning av fastigheterna del av Arta 7:2, 
Viared 5:1 och Hulta 4:1. Markanvisat område för flerbostadshus i Parkstan har sålts till byggherre. 
Prognosen avser försäljning av industritomter i Fristad och gamla Viared, villatomter, arrendetomter 
samt tomträtter. 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00424 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa 

Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev 

och vårdnadshavare 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå motionen           

Sammanfattning 

Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2021-04-28 lämnat förslaget att införa ansvarskontrakt mellan 

skola, elev och vårdnadshavare. Ett ansvarskontrakt beskriver vad som är 

elevens ansvar och vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för 

att möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, 

trivsel och trygghet.  

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, som båda avslår motionen.  

Båda nämnderna hänvisar till skollagens 4 kap. Där regleras elevers inflytande 

över utbildningen. Elever ska ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och 

mognad. I samma kapitel framgår även att vårdnadshavare ska erbjudas 

möjlighet att ha inflytande och det ska finnas forum för samråd. 

Vårdnadshavarens inflytande över utbildning i gymnasieskolan nämns inte. 

Anledningen till det bedöms vara att eleven blir myndig under 

gymnasiestudierna. Elevens och skolans ansvar tydliggörs i skolans 

styrdokument och det bedöms inte vara nödvändigt att upprätta kontrakt som 

tydliggör ansvaret ytterligare.  

Malmö och Stockholm har valt att inte införa Ansvarskontrakt. Göteborgs Stad 

håller på att införa ett Förväntans dokument. Dokumentet är framtaget genom 

en omfattande dialogprocess med vårdnadshavare, elever, lärare. Dialogerna har 

utgått från ”vad kännetecknar god samverkan”. Dokumentet skrivs inte under, 

därför är det inte något kontrakt, utan ett underlag för dialog. 

Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap och inom Socialt hållbart Borås 

och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. Svarande 

nämnder hänvisar även till nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd. I 

strategin framgår det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga 
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förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling 

Det är bättre att utgå ifrån tillit och inställningen att skapa professionella goda 

relationer än kontrakt där man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan 

svårligen fånga helheten i det som har betydelse i relationerna mellan elever, 

vårdnadshavare och skolan.  

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 

vårdnadshavare 

2. GRN remissvar 

 

3. GVUN remissvar  

 

     

  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd                                          Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2021-04-28 
Kommunfullmäktige  Kristdemokraterna 

   

 

Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare 

Relationen mellan vårdnadshavare och lärare är viktig för elevernas kunskapsinhämtning. För att 
underlätta den relationen är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning. Med andra ord att det finns 
en tydlighet kring vilka förväntningar vårdnadshavaren kan ha på skolan, men även vilka förväntningar 
skolan kan ha på vårdnadshavaren.  

Idag upplever många lärare att skäll, arga mejl och hot är ett vanligt inslag i vardagen. Enligt en 
undersökning från Lärarförbundet uppgav drygt varannan lärare att de upplever att föräldrar ställer 
orimliga krav minst någon gång i månaden. Var tionde svarande uppgav att föräldrar försökt påverka 
deras arbete minst med samma frekvens.  

Vårdnadshavarnas ansvar är viktigt för att skapa förutsättningar för såväl bättre skolresultat som 
ökad trygghet i skolan. Här vilar ett ansvar genom att se till att förmedla att skolan är någonting 
viktigt, att ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska bemötas med respekt. 
Samtidigt som vårdnadshavare kan uppleva oro för att barnet i skolan tar till sig ett visst språkbruk 
och ett annat bemötande. 

Med anledning av ovanstående vill Kristdemokraterna att ett ansvarskontrakt införs mellan elev, 
vårdnadshavare och skolan. Ett ansvarskontrakt beskriver vad som är elevens ansvar, vad som är 
vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka 
elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet. 

Flera kommuner i Sverige arbetar redan med ansvarskontrakt i skolan. Vi är övertygade om att ett 
ansvarskontrakt, med tydlig ansvarsfördelning, kan bidra till att skapa en bättre förståelse för de olika 
roller och förväntningar som respektive part har på varandra. Det skulle också vara ett stöd till 
rektorer och lärare i samtal med föräldrar och elever. 
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

Uppdra åt grundskolenämnden att ta fram ett förslag på hur ett Ansvarskontrakt mellan 
vårdnadshavare, elev och skola ska se ut enligt motionens intentioner, samt 

Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram ett förslag på hur ett Ansvarskontrakt 
mellan vårdnadshavare, elev och skola ska se ut enligt motionens intentioner. 

 

För Kristdemokraterna i Borås 

Niklas Arvidsson  

Lisa Berglund 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr GVUN 2021-00126 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Inför ansvarskontrakt 
mellan skola, elev och vårdnadshavare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motion: Inför 
ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa 
Berglund (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett ansvarskontrakt ska beskriva vad som är elevens ansvar, vad som är 
vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att möjliggöra en lyckad 
skolgång.  

Vårdnadshavare ska enligt skollagens 4 kap 12§ erbjudas inflytande över 
utbildningen för förskola och grundskola. Vårdnadshavarens inflytande över 
utbildning i gymnasieskolan nämns inte. Anledningen till det bedöms vara att 
eleven blir myndig under gymnasiestudierna.  

Elevens och skolans ansvar tydliggörs i skolans styrdokument och det bedöms 
inte vara nödvändigt att upprätta kontrakt som tydliggör ansvaret ytterligare. 
Det bedöms även vara bättre att arbeta utifrån tillit och goda relationer till elev 
och vårdnadshavare snarare än ett ansvarsutkrävande. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen avstyrker därför motionen.         

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 
vårdnadshavare    

2. En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd       

Yrkanden 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa 
Berglund (KD) yrkar tillstyrkan till motionen.  

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Linda Ikatti (S), Håkan Torstensson (C) och Nicholas 
Gregory (S) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till 
beslut. 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag att tillstyrka 
motionen och finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
förslag.   
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1.   Inledning  

Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Det 

gäller även andra viktiga närstående vuxna till barnen. Relationen mellan 

barn och förälder och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa 

och utveckling. I barnkonventionen är det tydligt utskrivet att barnets för-

äldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran 

och utveckling och ska hjälpa barnet att få sina behov tillgodosedda. 

Konventionsstaterna ska stödja föräldrarna i detta ansvar. För att stödja 

föräldrarna i sitt uppdrag presenterar regeringen en nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd. I strategin anges målsättningar och målområden 

samt inriktningen för föräldraskapsstödet. 

Föräldrars behov av stöd kan se olika ut och förändras under barnets 

uppväxt beroende på många olika faktorer så som var barnet befinner sig i 

sin utveckling, händelser inom familjen, uppväxtmiljö och utvecklingen i 

samhället. Dagens familjer ser olika ut och många barn växer t.ex. upp i en 

annan familjekonstellation än i kärnfamiljen. Det är viktigt att samhället kan 

erbjuda olika former av stöd till föräldrar under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

Föräldraskapet medför många olika slags utmaningar och stödet kan därför 

se olika ut. Det kan handla om allt från att erbjuda möjlighet för föräldrar att 

träffas och utbyta erfarenheter och stärka sina sociala nätverk, till handledar-

ledda träffar och föreläsningar om föräldraskap, eller webbplatser och 

föräldraforum på internet och sociala medier.  

I samband med att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

bildades 2015 övergick regeringen till att använda begreppet ”föräldraskaps-

stöd” istället för som tidigare ”föräldrastöd”. Föräldraskapsstöd anger 

tydligare vilket stöd som avses, dvs. olika typer av stöd i föräldraskapet. 

Föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt. Barnrättsperspektivet, ett jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa 

är grundläggande och ska genomsyra strategin. 

I arbetet med att utveckla föräldraskapsstödet finns många aktörer på olika 

nivåer med ansvar och möjligheter. För att utveckla sitt arbete efterfrågar 

många aktörer mer stöd i form av t.ex. kunskap om effektiva arbetssätt och 

stöd i uppföljning och utvärdering. Regeringens förhoppning är att strategin 

som ett grundläggande ramverk kan ge sådant stöd samt inspiration i de 

olika aktörernas arbete. 
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2.   Bakgrund 

2009 års strategi  

År 2009 beslutades den första nationella strategin Nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla (dnr S2009/00554/FH). Dess över-

gripande mål var att alla föräldrar skulle erbjudas föräldrastöd under barnets 

uppväxt 0–17 år. Definitionen av föräldrastöd som gavs i strategin var en 

aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva 

samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.  

Strategin innehöll tre delmål. Det första delmålet var ökad samverkan kring 

föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. Delmålet 

handlade om att bidra till att verksamheter som riktar sig till föräldrar inom 

kommun, landsting, trossamfund, föräldraföreningar, studieförbund, idrotts-

rörelsen och andra idéburna organisationer samverkar i större utsträckning i 

syfte att öka samhällets förutsättningar att ge alla föräldrar stöd i föräldra-

skapet. 

Det andra delmålet var ett ökat antal hälsofrämjande arenor och mötes-

platser för föräldrar. Delmålet handlade om att bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för föräldrar att träffas och utbyta erfarenheter och 

kunskaper samt skapa informella kontakter som kan komplettera det stöd 

som föräldrar har genom sina egna sociala nätverk. Exempel på arenor är 

öppen förskola, föräldraforum på nätet, föräldragrupper på mödravården, 

barnhälsovården eller familjecentralen. 

Det tredje delmålet var ett ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i 

hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastöds-

program. Delmålet handlade om att bidra till att det föräldrastöd som 

erbjuds bygger på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet och 

har en värdegrund baserad på barnkonventionen, i syfte att säkerställa att 

stödet får avsedd effekt. 

Positiva förändringar de senaste åren  

Föräldraskapsstödsområdet har utvecklats i positiv riktning sedan den första 

nationella strategin lanserades. En uppföljning av strategin gjordes i 

skrivelsen Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor 

(skr. 2013/14:87) tillsammans med nya insatser för att bidra till att nå mål-

sättningen i strategin. I skrivelsen konstaterades att samverkan mellan 

föräldraskapsstödjande aktörer hade ökat, att antalet arenor och mötesplatser 
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för föräldrar ökat något och att stödet i högre grad kunde sägas vara baserat 

på kunskap om effektiva arbetssätt.  

En särskild myndighet med ansvar för föräldraskapsstöd på nationell nivå 

inrättades i juni 2015, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

(MFoF). Myndigheten ansvarar utöver föräldraskapsstöd även för familjerätt 

och internationella adoptioner. På föräldraskapsstödsområdet ansvarar 

MFoF för att bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och för 

kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom området stöd till 

föräldrar i föräldraskapet för att främja barnets utveckling och hälsa.1   

En annan positiv förändring är att länsstyrelserna sedan 2014 har etablerats 

som regional stödstruktur för föräldraskapsstödet. Länsstyrelserna har i 

uppdrag att stödja kommuner, landsting, regioner och andra föräldraskaps-

stödjande aktörer stöd i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, lång-

siktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn 

upp till 18 år i respektive län. Länsstyrelsen i Örebro län stödjer och 

samordnar arbetet.2    

Behovet av en ny strategi 

Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för 

att undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga.3 Barn har rätt 

till goda uppväxtvillkor och barnets föräldrar har gemensamt ansvar för 

barnets uppfostran och utveckling. Enligt barnkonventionen ska 

konventionsstaterna stötta föräldrarna i detta åtagande. 

För att nå målsättningen om att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd 

under barnets hela uppväxt behövs en fortsatt utveckling inom området. 

Kunskapen om effektiva arbetssätt, metoder och andra insatser behöver öka. 

Det kan handla om fler evidensbaserade metoder att erbjuda föräldra-

stödjande aktörer för att stödja föräldrar med barn i tonåren. Även 

uppföljning och utvärdering av effektiva arbetssätt inom ordinarie 

verksamhet behöver förstärkas. 

Överlag finns ett stort behov av att öka kunskapen om hur ett målgrupps-

anpassat föräldraskapsstöd bör se ut för att nå föräldrar med olika bakgrund, 

                                                
1 Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.  

2 Regleringsbrev för länsstyrelserna för 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.  
3Ju 2017:L Tillsammans mot brott - Prioriterade områden. Rapport från utredningen om insatser för att 

förebygga brottslighet i socialt utsatta områden. 
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förutsättningar, önskemål och behov. Det finns exempelvis studier som visar 

att utrikesfödda föräldrar är nöjda med och känner sig stärkta i sitt föräldra-

skap efter att ha genomgått föräldraskapsstödprogram men att programmen 

kan behöva översättas och kulturanpassas för att ha en positiv effekt. Det 

finns också behov av att utveckla nya och anpassa befintliga program till 

barn och föräldrar som har särskilda behov. På samma sätt kan stöd till 

föräldrar med olika funktionsnedsättningar behöva anpassas för att 

kompensera olika svårigheter.  

För att alla föräldrar ska nås finns även ett fortsatt behov av att göra stödet 

mer tillgängligt, t.ex. genom att stödet erbjuds på fler och nya arenor samt att 

det utvecklas fler former av stödinsatser jämfört med i dag. Geografiska 

avstånd och andra lokala och regionala faktorer påverkar t.ex. kommuners, 

landstings och regioners möjligheter att erbjuda stöd till föräldrar, inte minst 

gäller det målgruppsanpassat stöd. Det är mot den bakgrunden angeläget att 

t.ex. följa utvecklingen av internetbaserat föräldraskapsstöd och sprida goda 

erfarenheter vidare. 

Det utvecklingsarbete som är avsett att ske inom ramen för strategin ska ske 

inom befintliga ansvarsstrukturer genom de samhälleliga aktörer som finns 

på området så som kommuner, landsting, regioner och organisationer inom 

det civila samhället. Föräldraskapsstödet är sektorsövergripande till sin natur 

och för att fungera effektivt krävs samordnade insatser från de olika 

aktörerna. För att arbetet med kunskapsutveckling, implementering, 

kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av föräldraskapsstöd ska vara 

framgångsrikt behöver aktörerna vara organiserade på ett sätt som stödjer 

det föräldraskapsstödjande arbetet och som främjar samverkan inom och 

mellan de olika nivåerna. På så vis kan ett strukturerat, uthålligt och 

långsiktigt arbete komma till stånd.4 Många av aktörerna efterfrågar mer stöd 

i att utveckla sitt föräldraskapsstödjande arbete och där handlar det ofta just 

om stöd till samverkan, uppföljning, utvärdering, tillgång till kunskap om 

effektiva arbetssätt och metoder. 

Vikten av sådan samverkan mellan olika aktörer framkommer bl.a. även av 

Socialstyrelsens utvärdering av föräldraskapsstödsprogram. Här konstateras 

att även om många program visar positiva resultat för de barn som får hjälp 

genom föräldrastöd till deras föräldrar är det viktigt att välfärdsinstitutioner 

som socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård också uppmärksammar vilket 

                                                
4 Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet, Slutrapport för uppdraget 2014 – 2017 
(Länsstyrelsen i Örebro län, 2018) 
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ytterligare stöd som barnen kan behöva när beteendeproblemen minskar.5  

Även Folkhälsomyndigheten anger att flera studier visar att samverkan 

mellan mödra och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst ökar 

tillgängligheten samt gör det lättare att införa ett universellt 

föräldraskapsstöd.6 Genom en ny strategi läggs grunden för ett sådant arbete. 

Behovet av en ny strategi understryks även av att 2009 års strategi endast 

innehåller universellt stöd, dvs. stöd till alla föräldrar oberoende av problem 

och risk. Regeringen bedömer mot bakgrunden ovan att det finns skäl att 

inkludera även vissa typer av riktat stöd, dvs. stöd till föräldrar och barn i 

riskgrupper samt stöd till föräldrar och barn med etablerade problem och 

som är i behov av individuell behandling. Det finns även ett behov av att 

tydligare låta arbetet genomsyras av ett barnrättsperspektiv, jämställdhet, ett 

jämställt föräldraskap och jämlikhet i hälsa. Det är också viktigt att begreppet 

förälder ges en vidare definition, dvs. att stöd inte endast erbjuds barnets 

rättsliga föräldrar utan även andra närstående vuxna personer som barnet 

betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets 

hälsa och utveckling. 

3.   Allmänna utgångspunkter 

Föräldrar är avgörande för barnets hälsa och utveckling 

Föräldrar har huvudansvaret för barnets personliga förhållanden och för att 

barnets behov blir tillgodosedda.7 Föräldrar är i regel också de viktigaste 

personerna i barnets liv och de som känner barnet och dess behov bäst. 

Trygga och välinformerade föräldrar med en god relation till sitt barn och till 

varandra som förmedlar både värme och ramar främjar barnets hälsa och 

utveckling. En god anknytning och relation mellan barn och föräldrar 

minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden.8 I en god 

familjemiljö lär sig barnet många av de grundläggande sociala färdigheter 

som är viktiga för ett positivt förhållningssätt och samspel med omvärlden 

liksom att känna tillit till sig själv, vuxenvärlden och samhället. Barn och 

                                                
5 Effekter av föräldrastöd, redovisning av en nationell u tvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen, 2014) 

6 Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete. Föräldrar spelar roll (Folkhälsomyndigheten, 2014)  

7 6 kap. föräldrabalken och barnkonventionen artikel 5 och 18 

8 Blair M, Stewart-Brown S, Hjern A och Bremberg S (reds) (2013) Barnhälsovetenskap, Lund: 
Studentlitteratur, sidan 95 
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unga anser själva att det viktigaste för att må bra är att ha föräldrar som 

engagerar sig, dvs. avsätter tid, bryr sig och lyssnar på sina barn.9   

Föräldrars behov av stöd  

Att vara förälder innebär mycket glädje och det är givande att få vara med 

om sitt barns uppväxt och utveckling. Att vara förälder är emellertid inte 

alltid enkelt och många föräldrar efterfrågar stöd i föräldraskapet.  

Många föräldrar uttrycker att de kan känna sig osäkra hur de ska stödja 

barnet och reagera och agera på barnets känslouttryck och beteenden. Många 

föräldrar, såväl sammanboende som separerade, efterfrågar också mer stöd i 

relationen till varandra. Olika syn på barnuppfostran kan ibland medföra 

konflikter mellan föräldrar och allvarliga konflikter kan vara mycket skadliga 

för barns hälsa och utveckling.10 Föräldrar till barn med funktions-

nedsättning uttrycker behov av stöd då de ofta lever i en pressad situation.11 

Även ensamstående föräldrar kan uppleva ett särskilt behov av stöd i 

föräldraskapet. 

Vidare lever många familjer långt från sitt ursprungliga nätverk av släkt och 

vänner och saknar därmed en stödjande och kompenserande social struktur. 

Här kan föräldrar som är nyanlända ha särskilda behov av stöd. 

Det finns många olika familjekonstellationer och föräldrars och familjers 

situation, förutsättningar, möjligheter, behov och intressen ser olika ut. 

Behovet av stöd växlar under barnets uppväxt, beroende på barnets 

utveckling, vad som händer inom familjen och utvecklingen i samhället.  

Frågor som kan vara angelägna för föräldrar att diskutera eller få svar på när 

barnet är litet är t.ex. hur barn och föräldrar knyter an till varandra och 

samspelar, föräldrars tilltro till sin egen förmåga, barnets hälsomässiga 

utveckling, risker i barnets miljö liksom frågor om arbetsfördelningen i 

hemmet och hur parrelationen påverkas när familjen utökas med ett eller 

flera barn. När barnet blivit lite större kan teman som rör syskonrivalitet, 

trots, gränssättning, konflikthantering och barnets inflytande och delaktighet 

men även frågor som rör kostvanor bli aktuella.12      

                                                
9 What characterises a good family? Giving voice to adolescents, Tinnfält, Agne ta; Jensen, Jennie; Eriksson, 
Charli (International Journal of Adolescence and Youth, 2015, Vol. 20(4), pp. 429–441)  

10 Se bl.a. Slutrapport Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2018) 

11 Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2017) 

12 Föräldrastöd inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2015) 
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Under tonårstiden har föräldrar ofta frågor kopplade till hur de kan stödja 

tonåringens vuxenblivande på bästa sätt. Det är även vanligt med frågor om 

sexualitet, relationer, kroppslig integritet, konflikthantering och regler och 

förhållningssätt i familjen, t.ex. om alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

Många av frågeställningarna återkommer under barnets uppväxt.13   

Undersökningar visar att föräldrar inte erbjuds det stöd i föräldraskapet som 

de uttrycker behov av. De visar t.ex. att behovet av stöd är stort när barnen 

är i tonåren samtidigt som stödutbudet då är som minst. Vidare tar kvinnor i 

större utsträckning emot föräldraskapsstöd än män.14  

Föräldraskapsstöd i praktiken 

Stödet i föräldraskapet utgår främst från befintliga strukturer och arenor så 

som mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, familjecentraler, 

elevhälsa, socialtjänstens öppna verksamhet, familjerätt, familjerådgivning 

och det utbud av stöd som studieförbund och ideella organisationer 

erbjuder. Förskola och skola ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för 

barns och elevers utveckling och lärande och kan i sitt samarbete med 

föräldrar spela en roll i föräldrastödjande arbete. Föräldraskapsstöd erbjuds 

även på nationell nivå genom förvaltningsmyndigheter där t.ex. Statens 

medieråd erbjuder vägledning och stöd till föräldrar att stärka sina barn som 

medieanvändare och skydda dem mot skadlig mediepåverkan. Ett annat 

exempel är Kriminalvården som erbjuder föräldraskapsstöd till sina klienter.  

Stödet kan erbjudas i många olika former så som enskilt eller i grupp, genom 

muntlig eller skriftlig information. Vissa kommuner har även översatt 

material och håller samtalsträffar på andra språk.15 Handledarledda träffar för 

föräldrar och föreläsningar som del i ett föräldramöte i förskola och skola 

förekommer också.  En form av stöd är att träffa andra föräldrar och utbyta 

erfarenheter och kunskaper på t.ex. en öppen förskola och samtidigt ta del 

av kunskap och stöd av personalen i verksamheten. En annan typ av mötes-

plats för föräldrar är föräldraskapsstödswebbplatser och föräldraforum på 

internet och sociala medier. Internetbaserat stöd har fördelen att det är 

tillgängligt oavsett var i landet föräldrarna bor. 

                                                
13 Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd, Redovisning för åren 2010 – 
2011 (Folkhälsoinstitutet, 2012) 

14 Se bl.a. Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd, Redovisning för åren 
2010–2011 (Folkhälsoinstitutet, 2012), Slutrapport Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i 
samband med separation (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018) och Föräldrastöd inom häls o- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2015) 

15 Agic, H. & Samuelsson, T. (2015) Föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar. Socialmedicinsk tidskrift, 
S.46 
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Både universellt och riktat stöd behövs  

Det finns olika former av föräldraskapsstöd. Universellt stöd är insatser som 

erbjuds alla föräldrar. Det ges i förebyggande syfte och i olika former. 

Selektivt stöd kallas det stöd som erbjuds föräldrar som tillhör en riskgrupp. 

Det kan t.ex. handla om föräldrar som har barn med beteendeproblem. En 

del föräldrar kan också behöva individuellt stöd, s.k. indikerat stöd. Det kan 

t.ex. behövas om barnet börjat uppvisa tydliga symtom på ohälsa. Selektiva 

och indikerade insatser kan tillsammans kallas för riktat stöd.  

Det universella stödet är en viktig del av ett strategiskt arbete med 

föräldraskapsstöd. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att erbjuda 

stöd som riktar sig till alla föräldrar eftersom det påverkar många familjer 

positivt och inte enbart en begränsad grupp. Det har visat sig att en liten 

insats till många kan ha större förebyggande effekt än stora insatser till få. 

Det har visat sig svårt att på ett tidigt stadium förutsäga vilka barn och 

föräldrar som kommer att få problem längre fram. Det är även svårt och 

mycket resurskrävande att i efterhand komma till rätta med svåra problem 

under uppväxten. Ytterligare en fördel med att rikta sig till alla föräldrar är 

att ingen behöver känna sig utpekad. Det leder till att föräldrar gärna tar 

emot stöd och att trösklarna både till det universella och riktade stödet blir 

lägre.16    

Det är samtidigt viktigt att ge de föräldrar som tillhör en riskgrupp eller som 

har akuta svårigheter det stöd i föräldraskapet som de behöver. Enligt 

Folkhälsomyndigheten bör universella program och arbetssätt länkas ihop 

med selektiva och indikerade insatser.17 Mot denna bakgrund ligger strategins 

huvudtyngdpunkt på det universella stödet men omfattar även riktat stöd i 

föräldraskapet.  

                                                
16 Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete, Föräldrar spelar roll (Folkhälsomyndigheten 2014) 

17 Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete, Föräldrar spelar roll (Folkhälsomyndigheten 2014) 
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Föräldraskapsstöd som bas för preventivt arbete 

Barns förutsättningar under uppväxten har stor betydelse för deras hälsa och 

utveckling. För att främja en god hälsa och utveckling behövs insatser på 

såväl samhällsnivå som på familje- och individnivå. Preventionsstjärne-

modellen nedan illustrerar att universellt anpassat föräldraskapsstöd kan 

användas inom en rad verksamhetsområden för att förebygga olika former 

av problem.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldraskapsstöd lönar sig ekonomiskt  

Genom tidiga och förebyggande insatser med stöd i föräldraskapet finns 

stora möjligheter att främja barnets hälsa och utveckling. Sådana insatser är 

också ofta samhällsekonomiskt lönsamma.19 Bland annat Folkhälso-

myndigheten och Socialstyrelsen har undersökt och analyserat effekterna för 

barnet och samhällsekonomin av insatser med stöd i föräldraskapet i form av 

föräldraskapsstödsprogram. Det visade sig att när föräldrar deltog i de 

analyserade föräldraskapsstödsprogrammen fick barnet en förbättrad psykisk 

och fysisk hälsa. Deltagandet ledde också till stora besparingar för samhället. 

Eftersom problemen minskade fanns inte behov av fortsatta regelbundna 

besök hos t.ex. psykolog, kurator eller specialpedagog i samma utsträckning 

                                                
18 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018. 

19 Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd (Folkh älsomyndigheten, 2012), 
Slutredovisning av uppdrag kring ett utvecklat föräldrastöd (Folkhälsomyndigheten, 2014), Slutredovisning av 
uppdraget Lokalt sektorsövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 
2012) 
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som tidigare vilket innebar minskade kostnader redan på kort sikt inom 

främst skola och socialtjänst.20 

4.   Perspektiv som ska genomsyra arbetet med strategin 

Barnets rättigheter  

Barnets rättigheter, hälsa och utveckling i enlighet med barnkonventionen är 

en grundläggande utgångspunkt som ska genomsyra strategin och arbetet 

med att genomföra den. Enligt barnkonventionen har föräldrar huvud-

ansvaret för barnet och barnet har rätt att växa upp i en miljö präglad av 

lycka, kärlek och förståelse. Som konventionsstat har Sverige åtagit sig att 

stödja föräldrar i att fullgöra ansvaret för sitt barn. Det är viktigt att föräldrar 

får kunskap om de rättigheter barnet har och vad rättigheterna innebär. 

Insatser som berör barn, tex. föräldraskapsstöd, ska utgå från barn-

konventionens princip om barnets bästa och att barnet har rätt att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör det. I arbetet med stöd till föräldrar 

är det betydelsefullt att beakta barnets perspektiv på hur en bra föräldrar bör 

vara och barnets syn på föräldraskapsstöd. 

Jämställdhet och ett jämställt föräldraskap 

Även jämställdhet och det jämställda föräldraskapet är grundläggande 

utgångspunkter som ska genomsyra strategin och arbetet med att genomföra 

den. I barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska göra sitt bästa 

för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har 

gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.21 Ett jämställt 

föräldraskap utgår från att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. I ett jämställt 

föräldraskap eftersträvas ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av 

det obetalda hem- och omsorgsarbetet mellan kvinnor och män. Ett jämställt 

föräldraskap, där båda föräldrarna deltar och gemensamt utövar omsorgen 

om barnet, gynnar barns hälsa och utveckling. Även föräldrarnas hälsa kan 

därigenom främjas. Enligt regeringen behöver föräldraskapsstödet på ett 

tydligare sätt bidra till ett mer jämställt föräldraskap, inte minst genom att 

möta föräldrars behov av stöd i sin relation till varandra och i sina 

ambitioner att leva jämställt.   

                                                
20 Effekter av föräldrastöd, redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen, 2014) och Föräldrastöd – är det värt pengarna? Hälsoekonomiska analyser av 
föräldrastödsprogram (Folkhälsomyndigheten, 2015) 

21 Barnkonventionen artikel 18. 
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Det jämställda föräldraskapet kan även bidra till att motverka mäns våld mot 

flickor och kvinnor samt föräldrars våld mot barn. Detta förutsätter bl.a. att 

stödet utmanar begränsande och destruktiva föreställningar om kön och 

främjar alla föräldrars delaktighet i frågor som traditionellt har betraktats 

som antingen mammors eller pappors ansvarsområde. 

Jämlikhet i hälsa 

En tredje utgångspunkt som ska genomsyra strategin och arbetet med att 

genomföra den är jämlikhet i hälsa. Folkhälsoarbetet utgår från det nationella 

målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Arbetet ska beakta skillnader i hälsa som har samband med de 

sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen dvs. kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Dessa aspekter ska genomsyra allt folkhälsoarbete och genomföras på alla 

nivåer i samhället. För att främja jämlikhet och jämlik hälsa för alla barn 

behöver föräldraskapsstödet tillgängliggöras för fler. 

5.   Koppling till andra nationella målsättningar och strategier  

Strategin har kopplingar till en rad andra nationella målsättningar och 

strategier. Föräldraskapsstöd återfinns som insats inom en rad områden i 

syfte att uppnå de målsättningar som satts upp exempelvis inom områdena 

barnets rättigheter, jämställdhet, folkhälsa och ANDT-förebyggande arbete.  

Regeringen uttrycker i Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 

2009/10:232) att en av de grundläggande förutsättningarna för att stärka 

barnets rättigheter är att föräldrar har kunskap om barnets rättigheter och 

erbjuds stöd i föräldraskapet.  

Föräldraskapsstöd är även viktigt som del i genomförandet av jämställdhets-

politiken vars övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sitt eget liv (skr. 2016/17:10). För det jämställdhets-

politiska delmålet om mäns våld mot kvinnor finns en nationell strategi (skr. 

2016/17:10, kap. 5) som särskilt syftar till att främja ett utökat och 

verkningsfullt våldsförebyggande arbete. Föräldraskapsstöd kan bidra till en 

positiv utveckling i förhållande till samtliga sex jämställdhetspolitiska delmål 

men inte minst i förhållande till målet om en jämn fördelning av det obetalda 

hem- och omsorgsarbete och som våldsförebyggande insats.  
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Föräldraskapsstödsstrategin knyter även tydligt an till det brottsförebyggande 

program som regeringen lagt fram: Tillsammans mot brott – ett nationellt 

förebyggande program (skr. 2016/17:126). I programmet uttalas att 

föräldraskapsstöd är en effektiv insats för att förebygga brott hos barn och 

unga.  

I det arbete som regeringen bedriver för att främja psykisk hälsa, t.ex. inom 

ramen för Strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 finns kopplingar 

till det föräldraskapsstödjande arbetet och strategin eftersom föräldraskaps-

stöd på ett tydligt sätt främjar barnets psykiska hälsa.  

Även i regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktions-

hinderspolitiken (prop: 2016/17:188) uttalas att föräldraskapsstöd är en 

viktig insats för att uppnå de mål som satts upp. 

På samma sätt knyter strategin tydligt an till det folkhälsopolitiska nationella 

målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och att minska de påverkbarbara hälsoklyftorna inom en 

generation samt till målstrukturen för folkhälsoarbetet. Stöd i föräldraskapet 

är en viktig folkhälsoinsats.  

Inom ramen för folkhälsopolitiken finns en samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiken (ANDT) (skr. 2015/16:86). 

Även här är föräldraskapsstöd en viktig folkhälsoinsats för målgruppen barn 

och unga.  

I Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att tillsammans arbeta för att till 

år 2030 verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att uppnå en rad 

mål och delmål. Föräldraskapsstödsstrategin knyter särskilt an till de mål 

som rör hälsa och välbefinnande (mål 3), jämställdhet (mål 5), minskad 

ojämlikhet (mål 10) samt fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) på så 

sätt att stöd i föräldraskapet är effektivt för att främja hälsa, välbefinnande, 

jämställdhet och minskad ojämlikhet för barn. 

6.   Definition  

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till 

föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och 

barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, 

hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras 

sociala nätverk. 
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Föräldraskapsstöd kan handla om insatser och verksamheter som deltagande 

i en föräldragrupp inom mödra- eller barnhälsovården, ett föräldraskaps-

stödsprogram, eller besök hos familjerådgivningen. Föräldraskapsstöd kan 

även handla om aktiviteter som erfarenhetsutbyte med andra föräldrar, 

samtal med företrädare inom t.ex. förskola, skola och barnhälsovård eller 

idrottsföreningen runt föräldraskapet när det gäller barnet och dess behov 

eller att föräldern tar del av föräldraskapsstödjande information på internet 

och sociala medier.  

Föräldraförmågan kan sägas uttrycka den samlade förmågan hos en förälder 

att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. För barnet är det av särskild vikt att 

föräldern har förmåga att bidra positivt i utvecklingen av relationen mellan 

förälder och barn genom att t.ex. lyssna, visa kärlek, respekt och intresse. En 

viktig del av föräldraskapsstödet handlar därför om stöd i att stärka den 

förmågan. Genom att i definitionen tala om ”relationen mellan förälder och 

barn” uttrycks den ömsesidighet som relationen bör vila på och vikten av att 

ta in barnets perspektiv. Att barnet själv upplever relationen som varm och 

förtroendefull är viktigt.  

Att i definitionen inkludera ”föräldrars kunskap om barnets rättigheter, hälsa 

och utveckling” understryker att denna kunskap är viktig för att föräldrar i 

sitt föräldraskap ska kunna agera utifrån barnets behov och tillvarata barnets 

rättigheter.  

Vidare kan sägas att relationen mellan förälder och barn i hög grad påverkas 

av hur föräldrarnas relation till varandra fungerar där ett gott samarbete och 

frånvaro av allvarliga konflikter mellan föräldrarna och i familjen är 

eftersträvansvärt. Att föräldrar lever jämställt är också betydelsefullt för 

barnet.  

Tillgång till mötesplatser för föräldrar så som öppen förskola kan ha stor 

betydelse för föräldraskapet. Att möta andra föräldrar är enligt Folkhälso-

myndigheten en form av stöd som många föräldrar efterfrågar och det kan 

hjälpa till att bryta den isolering som vissa föräldrar kan uppleva i sitt 

föräldraskap.22 Det sociala nätverket med släkt, vänner och anhöriga kan 

kompletteras genom den kontakt föräldrar knyter med varandra. Det finns 

dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra 

föräldrar runt föräldraskap och barnets behov. En mötesplats kan även 

                                                
22 Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete, Föräldrar spelar roll (Folkhälsomyndigheten 2014)  



Socialdepartementet 16 (31) 

 

 
 

underlätta erbjudanden om och fungera som arena för olika typer av stöd-

insatser. På många mötesplatser finns även utbildad personal vilket ger 

föräldrar möjligheter att ta till sig kunskap och diskutera aktuella 

frågeställningar. 

Föräldraskapsstöd bör förutom barnets rättsliga förälder, föräldrar eller 

vårdnadshavare även erbjudas andra närstående vuxna som barnet betraktar 

som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa 

och utveckling.  

Tyngdpunkten ligger på universella insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Strategin inkluderar även det riktade stödet.  

7.   Syfte  

Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barnets hälsa och utveckling.  

De kunskaper föräldrar har om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, 

föräldrars föräldraförmåga, relationen mellan förälder och barn, föräldrars 

relation till varandra och föräldrars sociala nätverk är viktigt för barnets hälsa 

och utveckling. Genom olika typer av föräldraskapsstödjande insatser har 

föräldrar möjlighet att stödjas i att utveckla sig i dessa avseenden. 

Föräldraskapsstöd är ett viktigt inslag i arbetet med att främja barns hälsa 

och utveckling. 

8.   Målsättning 

Målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under 

barnets hela uppväxt. 

Det är angeläget att föräldrar har stöd att tillgå under barnets hela uppväxt, 

inte bara när barnet är litet. Undersökningar visar att föräldrar har störst 

behov av stöd när barnen är i tonåren samtidigt som stödutbudet då är som 

minst.  

I målsättningen uttrycks att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd. Det 

är emellertid viktigt att ha i åtanke att stödet bara är ett erbjudande från 

samhällets sida och alltså inte är obligatoriskt för föräldrar. Ska alla föräldrar 

med behov av stöd nås, är det viktigt att det finns ett relevant och tillgängligt 

stöd som verkligen möter de behov föräldrar har och som erbjuds där 

föräldrar finns. 
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9.   Målområden 

Strategin innehåller tre målområden som är centrala att vidareutveckla för att 

uppnå målsättningen i strategin om att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 

Målområde 1: Ett kunskapsbaserat arbetssätt 

För att få avsedd effekt behöver det stöd som erbjuds baseras på bästa 

tillgängliga kunskap. Här behövs kunskapsutveckling med framtagande av ny 

kunskap och värdering och systematisering av den kunskap som redan finns 

samt implementering av identifierade kunskapsbaserade arbetssätt och 

metoder i olika verksamheter som erbjuder stödet.  

Målområde 2: Ett tillgängligt stöd 

Tillgängligheten till stöd behöver förbättras jämfört med i dag. Stödet bör 

kännetecknas av låga trösklar till stöd, att variationen av insatser är stor samt 

att stödet erbjuds på många olika arenor och mötesplatser. Föräldrar har 

olika behov, möjligheter och förutsättningar vilket behöver avspegla sig i de 

insatser som erbjuds. Ett erbjudande om stöd behöver uppfattas som 

relevant och vara praktiskt möjligt för föräldern att ta emot, något som 

ibland kan innebära att stödet behöver anpassas både efter barns och 

föräldrars särskilda behov. 

Det finns föräldrar som inte söker sig till de traditionella arenorna för stöd 

som öppen förskola och föräldragrupper. För föräldrar med lite äldre barn, 

framför allt med barn i tonåren, finns inte samma självklara arenor som 

fanns när barnen var mindre. Här kan t.ex. utvecklingen av internetbaserat 

föräldraskapsstöd innebära ökade möjligheter att göra stödet tillgängligt för 

fler. 

Målområde 3: En stödjande organisation     

För ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete behöver föräldraskaps-

stödsområdet organiseras på ett stödjande och effektivt sätt på nationell, 

regional och lokal nivå. Det behövs en tydlig kedja av ansvariga aktörer för 

föräldraskapsstödet på varje nivå. Det behövs också att de olika aktörerna 

organiserar sina respektive verksamheter på ett sätt som stödjer arbetet med 

föräldraskapsstöd. Det handlar t.ex. om tydligt ledarskap, tydlig styrning, 

tillräcklig finansiering och kunskap. Med stödjande organisationer på varje 

nivå finns också goda förutsättningar för den för stödet så viktiga samverkan 

inom och mellan aktörer på olika nivåer. Det finns då också goda 

förutsättningar att nå ut till föräldrar med stöd. 
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10.   Insatser inom målområdena  

I det följande presenteras exempel på insatser initierade av regeringen och 

myndigheter på nationell nivå inom varje målområde, som bidrar till att 

uppnå målsättningen i strategin om att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. En insats berör ofta mer än 

ett målområde men beskrivs här under det målområde som är mest aktuellt. 

Insatser inom målområde 1: Ett kunskapsbaserat arbetssätt 

För att få avsedd effekt behöver det stöd som erbjuds baseras på bästa 

tillgängliga kunskap. Nedan presenteras några nationella insatser som på 

olika sätt stödjer utvecklingen inom målområdet om ett kunskapsbaserat 

arbetssätt.   

Kunskap till aktörer om kunskapsbaserade arbetssätt 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har inlett ett arbete med 

att revidera den befintliga vägledningen om hur ett effektivt regionalt och 

lokalt föräldraskapsstödsarbete kan bedrivas. Vägledningen riktar sig till 

kommuner, landsting och andra föräldraskapsstödjande aktörer.  

Utveckling av indikatorer bidrar till utvecklingen av stödet 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har i uppdrag att i samråd 

med Socialdepartementet ta fram och utveckla indikatorer som gör det 

möjligt att följa och se utvecklingen över tid i förhållande till målsättningar 

inom områdena föräldraskapsstöd, familjerätt, familjerådgivning och 

internationella adoptioner. Kunskapen kommer att bidra till utveckling av 

verksamheten och stödet till målgrupperna som verksamheterna är till för. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 

den 1 juni 2020.  

Mer kunskap om stöd till föräldrar efter adoption 

Att bli adopterad och att adoptera ett barn kan vara påfrestande livs-

erfarenheter och särskilt stöd kan behövas. Det kan både handla om stöd 

direkt till barnet och stöd till föräldrar i sitt föräldraskap. Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd har inlett ett arbete i syfte att ta fram ett 

kunskapsunderlag om stöd efter adoption.  

Stöd till föräldrar i ANDT-frågor 

Att tala om exempelvis alkohol med sitt barn kan vara svårt. Många föräldrar 

efterfrågar mer stöd i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak 
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(ANDT). Prevention inom familjen handlar framför allt om att stärka 

familjerelationer och föräldrar i sitt föräldraskap, att föräldrar kan 

kommunicera om exempelvis alkohol och narkotika samt vilka regler och 

förhållningssätt som gäller i familjen. Kunskap och stöd i frågor om ANDT 

är därför en naturlig del i föräldraskapsstödet. Sådant stöd till föräldrar är en 

del i regeringens strategi för ANDT-politiken och stödet erbjuds av aktörer 

på lokal nivå som kommuner. 

Stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning  

Föräldraskapsstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan 

på ett påtagligt sätt främja barnets hälsa och utveckling. Utöver ett kunskaps-

stöd om samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt 

stöd riktat till beslutsfattare och berörda professioner har Socialstyrelsen 

tagit fram ett kunskapsstöd till barnhälsovården om att möta och stödja 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning i föräldraskapet. 

Stöd till föräldrar vars barn begår brott 

Att begå brott i tidig ålder är en stark riskfaktor för framtida brottslighet och 

utvecklande av en kriminell livsstil. Föräldraskapsstöd är en central del i det 

brottsförebyggande arbetet varför riktat stöd till föräldrar vars barn begår 

brott är viktigt. Det kan både handla om stöd direkt till barnet och stöd till 

föräldrar i sitt föräldraskap. 

Anhöriga till barn och unga vuxna som är involverade i våldsbejakande 

extremism har ofta ett behov av stöd, både för att kunna förstå och hantera 

situationen och för att kunna bistå sitt barn i processen att lämna miljön. Det 

kan handla om råd och vägledning, att få stöd i sin föräldraroll, att hitta 

andra i samma situation att dela erfarenheter med. Ett sätt att stödja 

föräldrar kan vara genom en föräldrakurs om tecken på radikalisering och 

vilket stöd samhället kan ge för att skydda barn från att dras in i 

extremistiska miljöer. För att stödja kommunernas socialtjänst har 

Socialstyrelsen utarbetat ett utbildningspaket om våldsbejakande extremism 

som stöd i arbetet med barn och unga vuxna som involverats eller riskerar 

att dras in i våldsbejakande extremism. Stöd till föräldrar tas upp som en 

del.23   Socialstyrelsen har även tagit fram ett stöd för socialtjänstens insatser 

för återvändare från strider för våldsbejakande extremistiska grupper i 

utlandet och deras familjer. Materialet belyser socialtjänstens möjligheter att 

                                                
23 Väldsbejakande extremism Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna 
(Socialstyrelsen, 2017) 
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ge insatser utifrån behov till vuxna personer involverade i våldsbejakande 

extremistiska miljöer och stöd till deras närstående.24   

Stöd till föräldrar när det gäller barns och ungas medieanvändning  

Föräldrars kunskap om och förståelse för den mediavärld som är vardag för 

barn i dag är viktig för hur barnet ska dra nytta av de möjligheter som medier 

erbjuder och skyddas mot den skadliga inverkan som kan finnas. Statens 

medieråd genomför därför löpande undersökningar om barns och ungas 

medievanor och tar fram information som stöd bl.a. till föräldrar och andra 

vuxna som finns nära barnet. 

Insatser inom målområde 2: Ett tillgängligt stöd 

För att uppnå målsättningen om att alla föräldrar ska nås av erbjudande om 

föräldraskapsstöd behöver tillgängligheten till stöd förbättras jämfört med i 

dag. Nedan presenteras några nationella insatser som på olika sätt stödjer 

utvecklingen inom målområdet om ett tillgängligt stöd. 

Stöd till föräldrar inom hälso- och sjukvården 

Mödra- och barnhälsovården möter så gott som alla föräldrar vilket innebär 

unika möjligheter att erbjuda föräldrar stöd. 

Föräldraskapsstödet inom förlossningsvården behöver därför vara tillgängligt 

för både kvinnan och hennes partner. Regeringen slöt 2018 en överens-

kommelse med SKL om att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa 

under 2017–2019. I överenskommelsen uttalas vikten för kvinnors hälsa av 

att verksamheterna inom förlossningsvård och primärvård lyfter fram 

betydelsen av stöd i föräldraskapet och främjar ett jämställt föräldraskap, 

dvs. alla föräldrars delaktighet, engagemang och ansvarstagande för sitt barn. 

Genom att män eller partners är delaktiga i samband med graviditet och 

förlossning skapas också förutsättningar för ett jämställt föräldraskap (dnr 

S2018/01950/FS). Grunden till ett jämställt föräldraskap läggs tidigt. 

Regeringen har därför föreslagit att båda föräldrarna ska kunna få rätt till 

föräldrapenning och till ledighet från arbetet för att delta vid besök hos 

mödravården (prop. 2017/18:270). 

Regeringen har under 2018 gått fram med satsningar som bl.a. syftar till att 

stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet inom ramen för barnhälsovården. 

En överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och 

                                                
24 Väldsbejakande extremism Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade 
i våldsbejakande extremistiska miljöer (Socialstyrelsen, 2018) 
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Landsting har slutits för ökad tillgänglighet i barnhälsovården för grupper i 

socioekonomiskt utsatta områden. I överenskommelsen konstateras att 

föräldraskapsstöd är en viktig och effektiv insats i sammanhanget för att 

främja barnets hälsa och utveckling och att förstärkta hembesök kan var ett 

sätt att öka tillgängligheten till stöd för föräldrarna. Regeringen har även givit 

Folkhälsomyndigheten (dnr S2018/00722/FS) och Socialstyrelsen (dnr 

S2018/00723/FS) i uppdrag att följa och stödja genomförandet av 

överenskommelsen. 

Regeringen har även gett Socialstyrelsen ett uppdrag att ta fram en plan för 

genomförande av en pilotverksamhet med barnhälsovård. Arbetet ska syfta 

till att öka förutsättningarna för jämlik hälsa, vård och goda uppväxtvillkor 

för barn samt öka förutsättningarna för föräldrar att känna tillit till 

samhällets stödfunktioner och sin egen föräldraförmåga. Verksamheten ska 

innefatta ett utvidgat barnhälsoprogram med bl.a. förstärkt hembesök från 

barnhälsovården och socialtjänsten under de första levnadsåren och 

genomföras i samverkan med andra viktiga aktörer så som mödrahälsovård 

och tandvård. Uppdraget ska genomföras med hänsyn till regeringens 

pågående satsning på barnhälsovården så som överenskommelsen mellan 

regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet i 

barnhälsovården och ska ske efter samråd med berörda professioner och 

myndigheter (dnr S2018/04689/FS). 

Stöd till föräldrar inom missbruks- och beroendevården 

Socialstyrelsen har i uppdrag att under åren 2017–2020 stärka stödet till barn 

som anhöriga, dvs. familjer där missbruk, psykisk sjukdom, psykisk 

funktionsnedsättning eller där våld förekommer. I uppdraget ingår bl.a. att 

stärka stödet till föräldrar i föräldraskapet genom att utarbeta ett mer familje-

orienterat arbetssätt inom missbruks- och beroendevården samt att fokusera 

på att stärka samspel och anknytning mellan förälder och det späda barnet 

(dnr S2017/01014/FS). 

Föräldraskapsstöd inom Kriminalvården  

Barn med föräldrar som är frihetsberövade kan uppleva oro och saknad. Det 

är viktigt att respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller 

båda sina föräldrar att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till 

och direkta kontakter med båda sina föräldrar, utom då detta strider mot 

barnets bästa.25 Det kan ske genom att stödja den frihetsberövade föräldern i 

                                                
25 Barnkonventionen artikel 9 
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föräldraskapet, i att se barnets behov och i att se sina egna möjligheter att 

som förälder understödja barnet. I syfte att bl.a. stärka stödet till föräldrar i 

föräldraskapet avsätter regeringen årligen medel i Kriminalvårdens 

regleringsbrev för statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete 

inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas 

återanpassning till samhället. Detta har möjliggjort utökade statsbidrag till 

organisationer som arbetar för att synliggöra och förbättra förhållandena för 

barn vars föräldrar är aktuella inom kriminalvården. Det kan gälla 

verksamhet som föräldraskapsstöd i form av föräldracirklar, enskilda samtal 

om hur man kan vara en god förälder under den tid man är frihetsberövad 

och hur relationen mellan barn och föräldrar kan stärkas. 

Föräldraskapsstöd för att stärka föräldrars relation till varandra  

Allvarliga konflikter mellan föräldrar riskerar att påverka barns hälsa och 

utveckling negativt. Det sätt på vilket föräldrar kommunicerar med varandra 

och löser konflikter har därför stor betydelse för föräldraskapet. Det kan 

finnas behov av stöd i konflikthantering när föräldrarna lever ihop, är inne i 

en separationsprocess eller redan har separerat. 

Familjerådgivningen kartläggs 

Kommunerna är enligt socialtjänstlagen skyldiga att sörja för att familje-

rådgivning erbjuds den som begär det, antingen genom kommunens egen 

försorg eller hos annan lämplig yrkesmässig rådgivare. Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd avser att inleda en kartläggning av 

familjerådgivningen i syfte att få aktuell kunskap när det gäller stödets 

tillgänglighet i olika kommuner, t.ex. variationer när det gäller avgifter, 

väntetider och bemanning. Myndigheten avser att sammanställa och 

förmedla den information som framkommer till ansvariga aktörer. Vidare 

avser myndigheten även att genomföra en omfattande översyn av den 

officiella statistiken för familjerådgivningen. 

Föräldraskapsstöd till särlevande föräldrar  

Allvarliga och eskalerande konflikter mellan föräldrar som separerar medför 

risker för alla involverade, inte minst berörda barn. För att förebygga sådana 

konflikter kan samordnade insatser behövas från olika aktörer såsom 

kommunal familjerätt, individ- och familjeomsorg, skola och hälso- och 

sjukvård. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska därför 

analysera kommunala behov och förutsättningar för samverkan inom 

familjerättsområdet samt identifiera framgångsfaktorer. I uppdraget ingår 

även att föreslå åtgärder för stöd till kommunerna. I arbetet är särskilt viktigt 



Socialdepartementet 23 (31) 

 

 
 

att tillvarata de erfarenheter som har gjorts i den försöksverksamhet med s.k. 

samverkansteam som har bedrivits av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ett 

antal kommuner, där föräldrar och barn har erbjudits ett tvärprofessionellt 

stöd i samband med separation. 

En låg konfliktnivå mellan föräldrar och att föräldrar kommer överens är 

viktigt för deras förutsättningar att utöva ett gott föräldraskap och ha en god 

relation till barnet och därmed viktigt för barnets hälsa och utveckling. Det 

gäller både sammanboende och särlevande föräldrar. För att öka 

förutsättningarna för särlevande föräldrar att komma överens om 

underhållsbidrag har Försäkringskassan sedan år 2016 fått i uppdrag att ge 

information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och 

underhållsskyldighet gentemot barn. Inom ramen för detta ska Försäkrings-

kassan på begäran av föräldrar bistå dem med hjälp och stöd i att dels 

beräkna underhållsbidrag, dels utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda 

fallet (2 § förordningen [2009:1174] med instruktion för Försäkringskassan).  

I detta sammanhang kan även nämnas att regeringen har genomfört en 

modernisering av de behovsprövade stöden till särlevande föräldrar för att 

bättre anpassa dem efter föräldrarnas ekonomiska situation och kostnads-

ansvar. I syfte att öka förutsättningarna för särlevande föräldrar att komma 

överens och ta ett gemensamt ansvar för barnet och dess försörjning har 

regeringen inom bostadsbidraget infört ett nytt särskilt bidrag för barn som 

bor växelvis. Detta har ersatt underhållsstödet vid växelvist boende. 

Förändringen innebär att en viss boendeform inte premieras och att barnets 

folkbokföring inte får en avgörande betydelse för rätten till stöd (prop. 

2017/18:6 s. 26).  

Insatser inom målområde 3: En stödjande organisation 

För att uppnå målsättningen om att alla föräldrar ska erbjudas föräldra-

skapsstöd under barnets hela uppväxt behöver det också finnas en stödjande 

organisation såväl nationellt och regionalt som lokalt. I det följande beskrivs 

några nationella insatser som på olika sätt bidrar till utveckling inom 

målområdet om en stödjande organisation. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ges en tydlig roll i 

genomförandet 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är nationell 

kunskapsmyndighet med ansvar för föräldraskapsstöd, familjerätt och 

familjerådgivning samt för internationella adoptioner. MFoF har i uppdrag 
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att främja ett kunskapsbaserat arbete och för kunskapsförmedling av 

förebyggande insatser inom området stöd till föräldrar i föräldraskapet 

(föräldraskapsstöd) för att främja barnets hälsa och utveckling. I det 

uppdraget ligger att samla och tillgängliggöra den bästa tillgängliga 

kunskapen för beslutsfattare och yrkesverksamma så att de kan använda den 

i sitt arbete lokalt och regionalt. 

MFoF ska stödja genomförandet och följa upp strategin. Myndigheten ska  

ta initiativ utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som 

angelägna för att uppnå strategins mål och inriktningen i strategin. MFoF ska 

även följa upp föräldraskapsstödet och strategins mål och målområden. I 

arbetet med uppföljningen ska hänsyn tas till det uppdrag myndigheten har 

att utveckla indikatorer inom sina verksamhetsområden (regleringsbrevet för 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för 2017). Arbetet med 

uppdraget ska genomsyras av ett barnrätts- respektive jämställdhets-

perspektiv samt jämlikhet i hälsa. Uppdraget ska genomföras i nära dialog 

med länsstyrelserna samt i samverkan med övriga relevanta myndigheter och 

aktörer inom föräldraskapsstödsområdet. 

En nationell myndighet på området innebär bättre förutsättningar för 

kunskapsutveckling och spridning på föräldraskapsstödsområdet och en mer 

stödjande organisation. Det bidrar också till en positiv utveckling inom 

delmålen om ett kunskapsbaserat arbetssätt och ett tillgängligt. 

Samordning och stöd på regional nivå för att nå ut med kunskapen   

Länsstyrelserna har i uppdrag att under åren 2018–2021 stödja kommuner, 

landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett 

kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i 

föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. 

Barnrättsperspektivet, att främja jämlikhet och jämställdhet och ett jämställt 

föräldraskap är centrala utgångspunkter. Även funktionshinderperspektivet 

och förebyggande av våld ska beaktas. Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja 

och samordna arbetet. Samordning ska ske med andra uppdrag hos 

länsstyrelserna och andra myndigheter. Uppdraget är ett led i att uppnå 

målsättningen om att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under 

barnets hela uppväxt.  

Länsstyrelserna utgör en viktig länk från MFoF till dem som ansvarar för att 

erbjuda stödet, dvs. kommuner, landsting och andra föräldraskapsstödjande 

aktörer. Länsstyrelserna kommer verksamheterna något närmre och kan 
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därmed uppfatta och förmedla vidare de behov som finns hos föräldrar och 

barn, kommuner, landsting och andra aktörer. 

Regeringen avser att förstärka länsstyrelsernas uppdrag från och med 2019. 

Länsstyrelserna får ett uttryckligt uppdrag att stödja genomförandet av 

strategin. Det ska ske genom att det stöd som länsstyrelserna erbjuder 

aktörerna ska ligga i linje med den inriktning som anges i strategin. 

Samverkan med andra regionala stödstrukturer 

Även inom andra områden har det etablerats regionala strukturer på 

länsstyrelserna där föräldraskapsstödet ingår som insats. Det gäller framför 

allt brottsförebyggande, jämställdhet och ANDT-förebyggande arbete. Det 

är angeläget att det i de olika uppdragen sker samverkan mellan uppdragen 

och samordning gentemot huvudmän och andra aktörer. I det följande 

beskrivs de regionala stödstrukturerna.  

Att erbjuda föräldrar stöd i föräldraskapet är ett effektivt arbetssätt i det 

brottsförebyggande arbetet. I syfte att få till stånd en mer stödjande och 

sammanhållen organisering av det brottsförebyggande arbetet har regeringen 

även givit länsstyrelserna i uppdrag att stödja och bidra till regional 

samordning av brottsförebyggande arbete (SFS 2016:1258). Regeringen har 

också givit ett förstärkt uppdrag till Brottsförebyggande rådet (Brå) att 

åstadkomma ett långsiktigt strukturerat stöd som kan möta kommuners och 

andra lokala aktörers behov av samverkan, kompetensutveckling och 

expertstöd (dnr Ju2017/01526/KRIM).  

Stöd till föräldrar i föräldraskapet är en viktig komponent inom ramen för 

det våldspreventiva arbetet. Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja relevanta 

aktörer i länet i genomförande och uppföljning av den nationella strategin 

för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–2026. 

Strategins främsta målsättning är ett utökat och verkningsfullt förebyggande 

arbete mot våld som bl.a. omfattar arbete med stöd till föräldrar i 

föräldraskapet. Länsstyrelserna har under 2018 även i uppdrag att stödja 

relevanta aktörer i utvecklingen av våldsförebyggande arbete inklusive i 

hederskontext innefattande där bl.a. stöd till föräldrar i föräldraskapet ingår 

(S2017/07420/JÄM). Länsstyrelsen i Östergötlands län har vidare uppdragits 

att tillsammans med kommuner och landsting utveckla ett program för 

våldsförebyggande arbete som i ett senare skede kan prövas och utvärderas 

på ett begränsat antal platser i landet. Även här ingår föräldrar och stöd till 

föräldrar som en del (S2017/07421/JÄM).  
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Sedan 2012 har länsstyrelserna i uppdrag att stödja genomförandet av den 

nationella ANDT-politiken, utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat 

regionalt och lokalt arbete, utvecklingen av tvärsektoriella insatser i 

kommunerna och landstinget, samarbetet på lokal, regional och nationell 

nivå och utbildning och kompetensutveckling i länet.26   

Även inom landstingen bedrivs ett omfattande arbete för att skapa strukturer 

för spridning och implementering av kunskap. 

11.   Genomförande och uppföljning 

Det finns många aktörer på olika nivåer med ansvar och möjligheter i arbetet 

med att utveckla föräldraskapsstödet. I avsnittet redogörs för gällande 

ansvarsfördelning och organisationen nationellt och regionalt för 

genomförandet av strategin; för att nå ut med kunskapen och stödja berörda 

aktörer i sitt arbete med föräldraskapsstöd. 

Gällande roll- och ansvarsfördelning 

Föräldrar har huvudansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och 

utveckling och för att barnet får sina behov tillgodosedda. Det finns en rad 

samhälleliga aktörer med olika roller och ansvar för att stödja föräldrar i det 

arbetet. Ansvaret för att säkerställa barnets rättigheter och fullfölja det 

åtagande som finns i barnkonventionen om att erbjuda föräldrar stöd att ta 

sitt ansvar för barnet ligger ytterst hos regering och riksdag. Alla 

myndigheter och andra organ har dock ett ansvar att fullfölja de förpliktelser 

som Sverige har tagit på sig genom att ansluta sig till konventionen. Det 

innebär att både statliga, regionala och kommunala myndigheter har ansvar 

för att, inom sina befogenheter tillgodose och säkerställa barnets rättigheter 

enligt de internationella åtaganden som finns.  Den 13 juni 2018 beslutade 

riksdagen att anta regeringens förslag att göra barnkonventionen till lag. 

Lagen träder i kraft den 1 januari 2020. Därutöver bidrar det civila samhället 

på många sätt i arbetet med att stärka och genomföra barnets rättigheter och 

stöd till föräldrar i föräldraskapet. Alla dessa aktörer har således viktiga roller 

i föräldraskapsstödet och genomförandet av strategin.  

Stat och regering 

I barnkonventionen finns ett antal bestämmelser om specifika aktiviteter till 

stöd för föräldrar som konventionsstaterna ska sträva efter och säkerställa 

utvecklingen av. Som konventionsstat har Sverige åtagit sig att ge föräldrar 

                                                
26 Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol -, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. 
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lämpligt stöd då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa 

utvecklingen av bl.a. tjänster för vård av barn så som föräldrarådgivning. 

Konventionsstaterna ska säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt 

föräldrar och barn, får information om och har tillgång till undervisning om 

bland annat barnhälsovård och näringslära samt får stöd vid användningen 

av dessa kunskaper. Konventionsstaterna ska göra sitt bästa för att 

säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt 

ansvar för barnets uppfostran och utveckling.  

Statens ansvar att stödja föräldrar i föräldraskapet framgår även av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Det finns en nationell myndighet för föräldraskapsstödet, Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd. Det finns även aktörer på regional nivå i 

form av uppdrag till alla länsstyrelser att främja stödet gentemot huvudmän 

och andra aktörer (se vidare avsnitt 10). 

Kommunerna 

Inom kommunerna finns fler aktörer som erbjuder insatser, aktiviteter eller 

verksamheter som innebär ett stöd till föräldrar i föräldraskapet. En 

betydande del av det föräldrastödjande arbetet som bedrivs i kommunerna 

utgår från socialtjänsten som socialtjänstens öppna verksamhet, 

familjerådgivning och föräldraskapsstödsprogram. Men även förskolan och 

skolan, som möter alla barn och föräldrar, är en viktig arena för det 

universella föräldraskapsstödet. 

I enlighet med socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att 

de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. Socialtjänsten ska under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt 

och integritet. Socialnämnden har ett särskilt ansvar när det gäller barn och 

unga. Nämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och 

goda förhållanden och i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos 

barn och unga.  

Andra uppgifter som nämnden har är att göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i 

samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda 



Socialdepartementet 28 (31) 

 

 
 

främja goda miljöer i kommunen. Därutöver gäller att socialtjänsten genom 

uppsökande verksamhet och på annat sätt ska främja förutsättningarna för 

goda levnadsförhållanden samt svara för omsorg och service, upplysningar, 

råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och 

enskilda som behöver det. Kommunen har enligt bestämmelser i 

socialtjänstlagen (2001:453) skyldigheter att erbjuda föräldrar specifikt stöd 

såsom familjerådgivning, samarbetssamtal och stöd att träffa avtal om 

vårdnad, boende och umgänge. Bestämmelserna omfattar även stöd till 

föräldrar som önskar adoptera eller har adopterat barn samt föräldrar vars 

barn befinner sig inom den sociala barn- och ungdomsvården.  

Förskolan och skolan möter alla barn och föräldrar under den största delen 

av barnens uppväxt, vilket gör förskolan och skolan till en viktig arena för ett 

långsiktigt föräldraskapsstödsarbete. Föräldraskapsstödjande insatser ingår 

dock inte i skolans ansvarsområde enligt läroplanerna. Av skollagen 

(2010:800) och förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (SKOLFS 2010:37) framgår ändå att skolan är skyldig att 

samverka med föräldrarna och fortlöpande informera dem om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Förskolans och skolans roll i 

det föräldrastödjande arbetet kan således vara att samverka och samarbeta 

med föräldrar. Skolans föräldramöten kan också användas för att informera 

om kommunens utbud av föräldraskapsstöd.  

Landstingen 

I landstingens uppgifter ingår att förebygga ohälsa. I enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen ska den som vänder sig till hälso- och sjukvården när det är 

lämpligt upplysas om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Landstingen och de kommuner som är sjukvårdshuvudmän har ansvar för 

mödra- och barnhälsovården och har genom överenskommelse med staten 

ansvar för att bedriva föräldrautbildning under perioden kring barnets 

födelse. Mödra- och barnhälsovården fyller en viktig funktion i att ge stöd till 

föräldrar under graviditeten och spädbarnstiden. Genom mödra- och 

barnhälsovården erbjuds ofta blivande och nyblivna föräldrar 

föräldrautbildning och individuellt stöd. Verksamheterna når praktiskt taget 

alla föräldrar och barn och åtnjuter ett stort förtroende hos föräldrarna. Det 

innebär möjligheter att på ett tidigt stadium se och fånga upp stödbehov och 

problem. 
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Civila samhället  

Det civila samhället har stor betydelse för att stärka barnets rättigheter och 

stödet i föräldraskapet. Erbjudande om stöd från organisationer inom det 

civila samhället kan utgöra ett viktigt komplement till det som offentliga 

aktörer kan erbjuda. En av de aktörer som bidrar med medel till det civila 

samhället är Allmänna arvsfonden. Ur fonden fördelas bl.a. medel till projekt 

som handlar om att stärka stödet till föräldrar där vanliga målgrupper är 

ensamstående föräldrar, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och 

familjer där det förekommer våld. 

Arbetsgivare 

Arbetsgivare har enligt diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 4–5 §§ ett 

ansvar för att arbeta med aktiva åtgärder när det gäller möjligheten att förena 

arbete med föräldraskap. Detta gäller såväl offentliga som privata 

arbetsgivare. Arbetsgivaren kan t.ex. undersöka om det finns hinder för 

arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn men även uppmuntra 

fler fäder att vara föräldralediga och använda sig av tillfällig föräldrapenning 

när barnet är sjukt. 

Nationell och regional organisation för genomförandet av strategin 

En nationell kunskapsmyndighet  

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) inrättades i juni 

2015 och är nationell kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerätt 

och internationella adoptioner. På föräldraskapsstödsområdet ansvarar 

MFoF för att bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och för 

kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom området stöd till 

föräldrar i föräldraskapet för att främja barnets utveckling och hälsa. 

Regeringen har samma dag som beslut om denna strategi fattades givit 

myndigheten i uppdrag att stödja genomförandet och för uppföljning av 

utvecklingen (se vidare avsnitt 10). 

Regional stödstruktur för föräldraskapsstödet 

Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att stödja kommuner, landsting, 

regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett 

kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i 

föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. 

Länsstyrelsen i Örebro län ska stödja och samordna arbetet.   
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Regeringen avser att förtydliga och förstärka länsstyrelsernas uppdrag för att 

stödja genomförandet av strategin (se vidare avsnitt 10). 

12.   Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

För att uppnå målsättningen om att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt i enlighet med den inriktning 

som regeringen anger i denna strategi behövs insatser från myndigheter, 

kommuner, landsting och från civilsamhällets organisationer. Insatserna 

finansieras inom ramen för de medel som de ansvariga aktörerna redan 

disponerar.  

Utöver detta avsätter regeringen medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, 

sjukvård och social omsorg för att finansiera insatser som läggs i samband 

med att beslut om strategin fattas. Hur medlen fördelas beskrivs i det 

följande.  

Regeringen har samma dag som beslut om denna strategi beslutat att 

förstärka Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds roll på 

föräldraskapsstödsområdet under 2018–2021 genom ett särskilt uppdrag att 

stödja genomförandet och följa upp strategin. För uppdragets genomförande 

har regeringen tilldelat myndigheten 1 000 000 kronor under 2018 och avser 

att tilldela myndigheten 1 500 000 kronor per år under åren 2019–2021. 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att 

under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, regioner och andra 

föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, 

långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar med 

barn upp till 18 år i respektive län. Regeringen avser att förtydliga och 

förstärka uppdraget genom att för åren 2019–2021 ge länsstyrelserna en mer 

uttalad roll att stödja genomförandet av strategin samt höja den årliga 

medelstilldelningen från 7 500 000 kronor till 10 000 000 kronor.  

Vidare har regeringen som ett led i att genomföra strategin samma dag som 

beslut om denna strategi beslutat att ge Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd i uppdrag att analysera kommunala behov och 

förutsättningar för samverkan inom det familjerättsliga området samt 

identifiera framgångsfaktorer. I uppdraget ingår även att föreslå och 

genomföra åtgärder till stöd för kommunerna. Regeringen har tilldelat 

myndigheten 250 000 kronor under 2018 för uppdragets genomförande. 
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Regeringen avser att tilldela myndigheten ytterligare 1 000 000 kronor årligen 

under 2019–2020 för uppdragets genomförande.  

Samma dag som beslut om denna strategi har regeringen beslutat om ett 

uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en plan för genomförande av en 

pilotverksamhet med barnhälsovården. Arbetet ska syfta till att öka 

förutsättningarna för jämlik hälsa, jämlik vård och goda uppväxtvillkor för 

barn samt öka förutsättningarna för föräldrar att känna tillit till samhällets 

stödfunktioner och sin egen föräldraförmåga. Socialstyrelsen har tilldelats 

800 000 kronor under 2018 för uppdragets genomförande. 

Konsekvenser för barnets rättigheter, jämställhet, jämlikhet och jämlik hälsa 

Strategin förväntas få genomgående positiva konsekvenser för barnets 

rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och jämlik hälsa. Barnets rättigheter, 

jämställdhet, jämlikhet och jämlik hälsa är grundläggande utgångspunkter 

som ska genomsyra arbetet med att genomföra strategin. Ett förbättrat stöd 

till föräldrar i föräldraskapet förväntas i sig leda till att barnets rättigheter 

stärks framför allt genom att stödet främjar barnets rätt till hälsa och 

utveckling. Ett utvecklat föräldraskapsstöd kan leda till att män i högre 

utsträckning engagerar sig som föräldrar och bättre förutsättningar för 

kvinnor att balansera arbete och familj. Att arbeta i enlighet med strategins 

mål och fokusområden som att förbättra tillgängligheten, anpassa stödets 

innehåll och stödets arenor till fler grupper förväntas främja såväl 

jämställdhet och jämlikhet som den jämlika hälsan. 
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Yttrande över remiss - Motion: Inför ansvarskontrakt 

mellan skola, elev och vårdnadshavare 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motion: Inför 

ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare. 

Reservationer  

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M) och Lisa 

Berglund (KD) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till beslut.        

Sammanfattning  

Ett ansvarskontrakt ska beskriva vad som är elevens ansvar, vad som är 

vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att möjliggöra en lyckad 

skolgång.  

Vårdnadshavare ska enligt skollagens 4 kap 12§ erbjudas inflytande över 

utbildningen för förskola och grundskola. Vårdnadshavarens inflytande över 

utbildning i gymnasieskolan nämns inte. Anledningen till det bedöms vara att 

eleven blir myndig under gymnasiestudierna.  

Elevens och skolans ansvar tydliggörs i skolans styrdokument och det bedöms 

inte vara nödvändigt att upprätta kontrakt som tydliggör ansvaret ytterligare. 

Det bedöms även vara bättre att arbeta utifrån tillit och goda relationer till elev 

och vårdnadshavare snarare än ett ansvarsutkrävande. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen avstyrker därför motionen.         

Ärendet i sin helhet 

Motionen beskriver ett förslag att införa ansvarskontrakt mellan skola, elev och 

vårdnadshavare. I ett sådant avtal ska det vara tydligt vilka förväntningar som 

vårdnadshavare ska kunna ha på skolan men också vilka förväntningar som 

skolan ska kunna ha på vårdnadshavaren. Ett ansvarskontrakt ska beskriva vad 

som är elevens ansvar, vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar 

för att möjliggöra en lyckad skolgång. Ansvarskontraktet har som syfte till att 

öka elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet.  
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Motionen beskriver att det är vanligt att lärare får skäll, arga mejl och hot. 

Motionen hänvisar till en undersökning från Lärarförbundet som visade att 

drygt varannan lärare upplever att föräldrar ställer orimliga krav minst någon 

gång i månaden. I samma undersökning uppgav var tionde lärare att föräldrar 

försökt påverka deras arbete minst med samma frekvens.  

I förslaget om ansvarskontakt mellan skola, vårdnadshavare och elev beskrivs 

vårdnadshavarnas ansvar som en viktig förutsättning för bättre skolresultat men 

också ökad trygghet i skolan.  

Om en lärare blir utsatt för hot i samband med sin myndighetsutövning är det 

ett brott som ska anmälas och utredas av polisen. Om en vårdnadshavare visar 

på bristande förmåga i föräldraskapet ska detta anmälas och utredas av 

Socialtjänsten. Det är med andra ord inte enbart skolan som involveras i de här 

typerna av frågor utan det involverar även andra myndigheter.  

 

Inom Socialt hållbart Borås och målområdet ”en god start i livet och goda 

uppväxtvillkor” planeras det för aktiviteter som ska utöka föräldraskapsstödet. 

Nationellt finns en strategi för föräldraskapsstöd framtagen av regeringskansliet 

via socialdepartementet. Den nationella strategin fastställer att det finns 

många aktörer på olika nivåer med ansvar och möjligheter i arbetet med att 

utveckla föräldraskapsstödet. Förskola och skola ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och elevers utveckling och lärande och kan i sitt 

samarbete med föräldrar spela en roll i föräldrastödjande arbete.  

Länsstyrelserna har i uppdrag att under åren 2018–2021 stödja kommuner, 

landsting, regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla 

ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i 

föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län. 

Utifrån den nationella strategin och Borås stads arbete med föräldraskapsstöd 

är det bättre att arbeta utifrån tillit och goda relationer till vårdnadshavare 

snarare än ett ansvarsutkrävande. Detta görs genom att utveckla och satsa på 

bredare föräldraskapsstöd, där man aktivt arbetar för att göra det mer 

tillgängligt och främjande i ett tidigt skede. Men naturligtvis också genom 

riktade insatser mot vårdnadshavare som behöver det mest. Allt detta kan 

tänkas gynna det goda relationsskapandet och framförallt tilliten mellan 

vårdnadshavare och skola. 

Skollagens 4 kap 9§ reglerar elevernas inflytande i sin utbildning. Det finns även 

reglerat i 12§ att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över 

utbildningen för förskola och grundskola. Det framgår dock inte att inflytande 

ska erbjudas för vårdnadshavare för elever i gymnasieskolan. Från och med när 

eleven fyller 18 år har vårdnadshavaren inget juridiskt ansvar eller möjlighet till 

att ha inflytande över elevens studier. Skollagens 29 kap. 12§ beskriver 

dessutom att från och med när eleven fyller 16 år har hen rätt att själv föra sin 

talan i mål och ärenden som rör sin skolgång. Att införa ett ansvarskontrakt 

mellan skola, elev och vårdnadshavare för studier vid gymnasieskolan bedöms 

därför vara olämpligt.  
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Skolans styrdokument reglerar både elevens och gymnasieskolans ansvar. Inom 

läroplanen är ett av huvudområdena rättigheter och skyldigheter där det 

beskrivs att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i 

samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att 

ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, 

innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 

har.  

Elevens och skolans ansvar tydliggörs i skolans styrdokument och det bedöms 

inte vara nödvändigt att upprätta kontrakt som tydliggör ansvaret ytterligare. 

Det bedöms även vara bättre att arbeta utifrån tillit och goda relationer till elev 

och vårdnadshavare snarare än ett ansvarsutkrävande. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen avstyrker därför motionen.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 

vårdnadshavare    

2. En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd                     

Samverkan 

FSG 2021-10-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Yttrande över motion: Inför ansvarskontrakt mellan 

skola, elev och vårdnadshavare 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker tillstyrker motionen och översänder svaret till 

Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Inom Grundskolenämnden finns det 

ett aktivt arbete för att skapa goda professionella relationer mellan skolan och 

vårdnadshavare, samt mellan elever och skolpersonalen. 

Grundskolenämnden anser att det är bättre att utgå ifrån tillit och inställningen 

att skapa professionella goda relationer än kontrakt där man försöker reglera 

ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i det som har betydelse 

i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, samt riskerar att 

motverka det grundläggande goda arbete med elever och vårdnadshavare som 

måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling genom god 

undervisning.   

tillstyrker motionen. Grundskolenämnden menar att det är viktigt att skapa 

goda, professionella relationer mellan skola, vårdnadshavare, elever och 

personal. 

I detta arbete är det hjälpsamt att genom ett ansvarskontrakt tydligt markera 

förväntningar på såväl organisation som vårdnadshavare och elever. Det kan 

underlätta kommunikation samt möjliggöra byggandet av goda relationer under 

skolåren. 

Ärendet i sin helhet 

Motionen föreslår att uppdra åt Grundskolenämnden att ta fram ett förslag på 

hur ett ansvarskontrakt mellan vårdnadshavare, elev och skola ska se ut. 

I motionen beskrivs det att ett ansvarskontrakt handlar om vad som är elevens 

ansvar, vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att 

möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, trivsel 

och trygghet. Det ska bidra till att skapa en bättre förståelse för roller och 

förväntningar. 

Inom Grundskolenämnden finns det ett aktivt arbete för att skapa goda 

professionella relationer mellan skolan och vårdnadshavare, samt mellan elever 
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och skolpersonalen. Det är ett arbete som utgår ifrån skolans uppdrag och 

syftet med utbildningen, samt de rättigheter och skyldigheter som elever och 

vårdnadshavare har. Grunden för detta arbete är dialog, kunskap och 

information, för att försöka skapa gemensam förståelse. Det är ett omfattande 

och mångfacetterat arbete, som anpassas till de lokala förutsättningar som varje 

skola har kring elever, vårdnadshavare, personal mm. 

 

De nationella styrdokumenten beskriver tydligt skolans och elevens ansvar. I 

skollagens kapitel fyra regleras elevers inflytande över utbildningen. Elever ska 

ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och mognad. I samma kapitel 

framgår det att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att ha inflytande och det 

ska finnas forum för samråd. 

Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap, och inom socialt hållbart Borås 

och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. 

Det finns en nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. I strategin framgår 

det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och 

elevers lärande och utveckling, och kan i samarbetet med föräldrar spela en roll 

för stödet till föräldrar. 

Grundskolenämnden anser, utifrån ovanstående, att det är bättre att utgå ifrån 

tillit och inställningen att skapa professionella goda relationer än kontrakt där 

man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i 

det som har betydelse i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, 

samt riskerar att motverka det grundläggande goda arbete med elever och 

vårdnadshavare som måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling 

genom god undervisning. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

 

Grundskolenämnden tillstyrker motionen. Grundskolenämnden menar att det 

är viktigt att skapa goda, professionella relationer mellan skola, vårdnadshavare, 

elever och personal. 

I detta arbete är det hjälpsamt att genom ett ansvarskontrakt tydligt markera 

förväntningar på såväl organisation som vårdnadshavare och elever. Det kan 

underlätta kommunikation samt möjliggöra byggandet av goda relationer under 

skolåren. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare.                                

Samverkan 

FSG. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Yttrande över motion: Inför ansvarskontrakt mellan 

skola, elev och vårdnadshavare 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen och översänder svaret till 

Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Inom Grundskolenämnden finns det 

ett aktivt arbete för att skapa goda professionella relationer mellan skolan och 

vårdnadshavare, samt mellan elever och skolpersonalen. 

Grundskolenämnden anser att det är bättre att utgå ifrån tillit och inställningen 

att skapa professionella goda relationer än kontrakt där man försöker reglera 

ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i det som har betydelse 

i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, samt riskerar att 

motverka det grundläggande goda arbete med elever och vårdnadshavare som 

måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling genom god 

undervisning.               

Ärendet i sin helhet 

Motionen föreslår att uppdra åt Grundskolenämnden att ta fram ett förslag på 

hur ett ansvarskontrakt mellan vårdnadshavare, elev och skola ska se ut. 

I motionen beskrivs det att ett ansvarskontrakt handlar om vad som är elevens 

ansvar, vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att 

möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, trivsel 

och trygghet. Det ska bidra till att skapa en bättre förståelse för roller och 

förväntningar. 

Inom Grundskolenämnden finns det ett aktivt arbete för att skapa goda 

professionella relationer mellan skolan och vårdnadshavare, samt mellan elever 

och skolpersonalen. Det är ett arbete som utgår ifrån skolans uppdrag och 

syftet med utbildningen, samt de rättigheter och skyldigheter som elever och 

vårdnadshavare har. Grunden för detta arbete är dialog, kunskap och 

information, för att försöka skapa gemensam förståelse. Det är ett omfattande 

och mångfacetterat arbete, som anpassas till de lokala förutsättningar som varje 

skola har kring elever, vårdnadshavare, personal mm. 
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De nationella styrdokumenten beskriver tydligt skolans och elevens ansvar. I 

skollagens kapitel fyra regleras elevers inflytande över utbildningen. Elever ska 

ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och mognad. I samma kapitel 

framgår det att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att ha inflytande och det 

ska finnas forum för samråd. 

Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap, och inom socialt hållbart Borås 

och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. 

Det finns en nationell strategi för stärkt föräldraskapsstöd. I strategin framgår 

det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och 

elevers lärande och utveckling, och kan i samarbetet med föräldrar spela en roll 

för stödet till föräldrar. 

Grundskolenämnden anser, utifrån ovanstående, att det är bättre att utgå ifrån 

tillit och inställningen att skapa professionella goda relationer än kontrakt där 

man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen fånga helheten i 

det som har betydelse i relationerna mellan elever, vårdnadshavare och skolan, 

samt riskerar att motverka det grundläggande goda arbete med elever och 

vårdnadshavare som måste finnas som en bas för elevernas kunskapsutveckling 

genom god undervisning. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare.                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

Reservationer/Protokollsanteckning 

Jonathan Tellbe (KD) reserverar sig till förmån för sitt alternativa förslag. (Se 

bilaga) 

Anders Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för Jonathan Tellbes alternativa 

förslag. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att bifalla motionen. 

 

 

 

 

Datum 

2022-05-03 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00775 1.1.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Malin Yderhag 
 

Datum 

2022-04-29   Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00775 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Motion: Öka den 

fysiska aktiviteten hos unga 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen.            

Sammanfattning 

Kristdemokraterna har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 

lämnat in motionen att öka den fysiska aktiviteten hos unga. Motionärerna 

föreslår att: 

- uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur 

man i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den 

fysiska aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad. 

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt Fritids och folkhälsonämnden. 

- Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 

avstyrka motionen. 

- Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka 

motionen. 

Sammanfattningsvis avser Kommunstyrelsen att bifalla motionen. Att stimulera 

fysisk aktivitet är ett centralt verktyg för att förbättra den psykiska hälsan hos 

ungdomar. Det är ett arbete som behöver aktivt arbetas med redan från 

förskolan, genom grundskolan till och med gymnasiet. Olika kommuner har 

gjort på olika  sätt och olika projekt har genomförts de senaste åren. Därför 

välkomnas en utredning som kartlägger Borås Stads behov och möjligheter. 

Ärendet i sin helhet 

Kristdemokraterna har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 

lämnat in motionen att öka den fysiska aktiviteten hos unga. Motionärerna 

föreslår att: 

- uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur 

man i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den 

fysiska aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad. 
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Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

samt Fritids och folkhälsonämnden. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 

avstyrka motionen. Nämnden instämmer med motionären om att den fysiska 

aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att ungdomarna i 

gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av fysisk aktivitet 

och att det inte behövs vidare utredning för att öka den. Ytterligare insatser för 

att få ungdomar i gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka 

socioekonomiska skillnader som hindrar unga från att delta i 

fritidssysselsättning. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka 

motionen. Nämnden ställer sig positiv till att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreder hur den fysiska aktiviteten kan öka bland 

de elever som är minst fysisk aktiva. 

 

Svar på motionen: 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

I Borås stad har vi tidigare haft projektet ”Mer rörelse i skolan” som var ett 

samverkansprojekt mellan Grundskoleförvaltningen och Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Projektet gick ut på att erbjudna 30 minuters 

organiserad rörelse per dag och erbjudna en stimulerande miljö för spontan 

rörelse samt uppmuntrade till att gå och cykla istället för att åka bil och buss till 

skolan.  

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. 

Utöver detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar. Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken (vår 2021) visar att en stor andel av unga i 

gymnasieåldern tränar på sin fritid minst en gång i veckan. Men visar också att 

det finns socioekonomiska problem kopplade till fysisk aktivitet på fritiden där 

så mycket som 33% anger att det stämmer delvis att det kostar för mycket att 

deltaga i fritidsaktiviteter. Det finns också ett antal unga i gymnasieåldern som 

helt eller delvis uppger att de hindras från att deltaga i fritidsaktiviteter av sin 

familj. 

Kommunstyrelsen ser positivt på att utreda möjligheterna för att öka den 

fysiska aktiviteten hos unga genom dels etablerade former men också hitta nya 

sätt att försöka nå de som är i störst behov av ökad rörelse. Med tanke på den 

utbildningsskuld som uppstått på grund av pandemin och att det framöver 

behövs stödinsatser i Svenska, Matematik och Engelska samt i 

karaktärsämnena, ser Kommunstyrelsen att utredningsuppdraget får en bredd 

som i så liten utsträckning som möjligt påverkar Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens kärnuppdrag. Kommunstyrelsen ser att 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i enlighet med beslutsförslaget, får 

utredningsuppdraget i samverkan med Fritid- och folkhälsonämnden. 
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Precis som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden betonade i sitt remissvar 

så sätts hälsosamma vanor tidigt i livet (innan de kommer till gymnasiet), vilket 

antyder att insatser kring rörelseglädje bör stödjas i förskola, grundskola och 

gymnasieskola samt annan ungdomsverksamhet.  Det ser dock inte 

Kommunstyrelsen som ett hinder för att göra insatser även på gymnasiet. 

 

Viss forskning stödjer tesen om att ökad fysisk aktivitet förbättrar skolresultat 

medan andra menar att det inte går att veta, just nu, hur och vilka de långvariga 

effekterna är på just skolresultaten. Dock säger den samlade forskningen på 

området att fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan positivt och att elever 

som skattar sin hälsa högre också klarar skolan bättre. Framförallt lyfts att de 

som gör fysisk aktivitet regelbundet har lättare för att reglera stress, ökad 

koncentration och bättre sömn, se rättighetsanalys för referenser. 

 

Andra kommuner har under åren undersökt och prövat olika metoder för just 

det och de beskrivs kort nedan. 

 

- Helsingborg Stad har utvecklat Fysisk aktivitet på recept (FaR) till att 

bättre kunna användas i skolsammanhang. Detta kalas nu GoFaR. 

Kalmar kommun har påbörjat ett liknande arbete med inspiration från 

just Helsingborg samt använt sig av en evidensbaserad metod kallat 

Dans för Hälsa.  

- Västerås Stad har inom ramen för vissa programfördjupningar gjort 

försök med att öka antalet idrottstimmar på gymnasiet. Ett exempel var 

att samhälls-programmet även läste idrott och hälsa 2. Det pågick under 

några år men var inte tillräckligt attraktivt att försöket fortsatte. 

- I Växjö är främjandet av fysisk aktivitet ett pågående arbete som 

skolledningar och förvaltning arbetar aktivt med för att driva puls och 

rörelseträning utöver idrottsämnets schematid. De menar att utemiljön 

är ofta sämre utrustad för puls- och rörelse ju högre upp i åldrar man 

kommer. Med frivilligheten att delta på rasterna följer också lägre 

deltagande av eleverna. En effekt blir att de elever som är 

svårmotiverade till fysisk aktivitet uteblir även från de frivilliga 

rastaktiviteterna och dessa elever är kanske de viktigaste eleverna att nå. 

För att uppmuntra eleverna till spontanidrott placerades ett flertal 

bordtennisbord och basketkorgar i skolans allmänna utrymmen. 

Dessutom gjordes försök att skapa aktiva klassrum genom ståbord och 

spinning-cyklar i vissa teorisalar. Flera av Växjös skolor bedömde att 

genomförande av koncept till viss del kan rymmas inom befintlig 

budgetram, men kräver prioriteringar. Under projektperioden skapades 

ett engagemang i personalgruppen och en organisation som 

möjliggjorde en fortsatt satsning på motion och rörelse på enheten. 

Man kunde inte slå fast att satsningen ökade resultat och 

kunskapsutveckling. Däremot kunde man se att elevernas fysiska status 

ökade. 

Sammanfattningsvis avser Kommunstyrelsen att bifalla motionen. Att stimulera 

fysisk aktivitet är ett centralt verktyg för att förbättra den psykiska hälsan hos 
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ungdomar. Det är ett arbete som behöver aktivt arbetas med redan från 

förskolan, genom grundskolan till och med gymnasiet. Olika kommuner har 

gjort på olika  sätt och olika projekt har genomförts de senaste åren. Därför 

välkomnas en utredning som kartlägger Borås Stads behov och möjligheter. 

Sammanfattning av rättighetsanalys 

Ur ett ansvarsperspektiv är det viktigt att kommunen agerar i frågan eftersom så 
stor andel unga på gymnasiet inte uppnår den rekommenderade nivån av fysisk 
aktivitet. Med tanke på de positiva effekterna fysisk aktivitet har på hälsan så 
bör kommunen vidta alla åtgärder för att få fler att röra sig mer. För att 
säkerställa att det är de som är i störst behov av stöd som nås, bör utredningen 
fokusera på både individuella och strukturella faktorer som eventuellt påverkar 
individers val och upplevda hinder, vilket är särskilt viktigt ur ett 
jämlikhetsperspektiv, fritt från diskriminering. Det är också av stor vikt att 
ungdomar görs delaktiga genom hela processen och det finns en tydlighet och 
transparens från kommunens sida varför detta är något som prioriteras och hur 
det påverkar både individen och samhället i stort. 
 

Den samlade bedömningen är att de positiva effekterna av ökad av fysisk 

aktivitet väger tyngre än de eventuella organisatoriska hindren. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar 

3. Fritid- och folkhälsonämndens remissvar 

4. Rättighetsanalysen i sin helhet 

   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-10-15 

 
 

 
 
 
 
 
Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt både på den fysiska och psykiska hälsan. Det gynnar både 
inlärning, koncentration och hälsotillståndet. Fysisk aktivitet kan minska den psykiska ohälsan, 
något som fler och fler ungdomar idag lider av. Västra Götalandsregionen (VGR) har ett 
prioriterat mål om att fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva minst 60 min/ dag. I 
Handlingsplan 2019-2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga beskrivs hur VGR arbetar med att få 
fler i rörelse. En del i projektet är t.ex att få fler att gå eller cykla till skolan.  
 
I Borås Stads Välfärdsbokslut 2018 anges att 23 % av tjejerna i årskurs 1 på gymnasiet ägnar sig 
åt fysisk aktivitet minst 4 gånger/ vecka. Av killarna är det 38 % i årskurs 1 på gymnasiet. Då 
fysisk aktivitet i unga åldrar oftare resulterar i att man fortsätter vara fysisk aktiv även som äldre 
resulterar detta även i att hälsan är bättre när man blir äldre.  
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett mer aktivt samarbetet med grundskolorna för att öka 
den fysiska aktiviteten hos barn och yngre ungdomar. Under 2019 tog Grundskoleförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram en rapport om hur fler barn och unga skulle börja 
röra på sig, rapporten Mer rörelse i skolan. Det borde även ske ett liknande samarbete med 
gymnasieskolorna för att få fler äldre ungdomar att röra på sig. Några grundskolor i Borås har 
infört pulshöjande aktiviteter innan eller under skoldagen så som varianter av Puls för lärande. En 
del grundskolor arbetar även med ”Aktiva klassrum” med t.ex höj- och sänkbara bord eller 
möjlighet att sitta på en pilatesboll för att förbättra balansen. Dock så arbetar gymnasieskolorna 
inte lika aktivt med att få fler ungdomar i rörelse. En större insats borde därför ske för att få fler 
ungdomar fysiskt aktiva där fokus bör vara på att få de som är minst aktiva att bli mer aktiva. 
 

Baserat på ovanstående information föreslår Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar: 

− att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i 
samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad 
 
 

 
För Kristdemokraterna Borås 
Lisa Berglund (KD) 
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Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

Med hjälp av Rättighetsanalysen prövas beslutets påverkan på 

invånarna/rättighetsbärarna bästa och beslutets påverkan på ett jämlikt Borås. 

Ett jämlikt samhälle är ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras, 

skyddas och uppfylls. Med hjälp av rättighetsanalysen kan Borås stad fatta 

beslut som leder mot ett mer jämlikt Borås.  

 

Rättighetsanalysen bygger på rättighetsprinciperna; icke-diskriminering och 

jämlikhet, deltagande och inkludering, transparens och ansvarsutkrävande och 

prövar beslutets påverkan på dessa.  

 

Varför ska du göra en rättighetsanalys? 

Hela kommunen och alla kommunala verksamheter bär som skyldighetsbärare 

ett gemensamt och enskilt ansvar för att rättighetsbärarnas, våra invånares, 

mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. 

 

När ska du göra en rättighetsanalys? 

Rättighetsanalysen bör användas som underlag inför beslut som berör 

kommunens invånare/rättighetsbärare för att undersöka vad konsekvenserna av 

beslutet blir för en grupp rättighetsbärare/invånare eller 

rättighetsbärare/invånarna generellt.  

 

Ju tidigare i beslutsprocessen du gör rättighetsanalysen, desto lättare är det att 

korrigera beslutsförslaget. Ha därför för vana att göra rättighetsanalysen tidigt i 

beslutsprocessen. 
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A. Ärendebeskrivning 

B: Analysunderlag 

Icke-diskriminering & 
jämlikhet 

 

B1: Vilka rättighetsbärare/invånare 

kommer beröras av beslutet?  

 

Exempelvis barn och unga, män, kvinnor, 
nationella minoriteter, etniska minoritet, 
personer med funktionsnedsättningar, 
HBQI-personer. Kan också vara boende i 
särskild stadsdel eller invånare med viss 
utbildningsgrad. 

Utredningen och eventuella insatser som utredning mynnar ut i skulle 

påverka ungdomar på gymnasiet och framtida generationer som börjar på 

våra gymnasieskolor. 

B2: Vilka diskrimineringsgrunder 

påverkas berörda rättighetsbärare 

av? 

1) etnisk tillhörighet,  

2) religion eller annan trosuppfattning,  

3) kön,  

4) sexuell läggning,  

5) funktionsnedsättning,  

6) ålder,  

7) könsöverskridande identitet eller 

uttryck. 

 

 

Beroende vad utredningen visar så kan det innebära olika saker för olika 

grupper, tänker särskilt på de med en funktionsvariation och de som av 

olika anledningar inte vill ha mer fysisk aktivitet i skolan. Ibland kan vissa 

upplevda hinder till att en vill eller kan utöva fysisk aktivitet på den 

rekommenderade nivån härledas till en eller flera utav 

diskrimineringsgrunderna. 

 

Beskrivning 

Beskrivning av ärendet som 

Rättighetsanalysen avser samt eventuell 

bakgrund till ärendet.  

Lisa Berglund (KD) har lämnat en motion som avser att få fler unga på 

gymnasiet i rörelse genom att låta Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden utreda möjligheterna för detta i samverkan 

med Fritids-och folkhälsonämnden. Analysen fokuserar här på unga som 

rättighetsbärare utifrån att det är i den gruppen motionen syftar till att se 

en förändring i. Andra grupper kan påverkas också, så som de anställda 

som ska genomföra utredningen, detta är en analys som respektive 

förvaltning vid behov får göra. 

 

Ansvarig förvaltning: Stadsledningskansliet 

Beslutsdatum: 2022-05-23 
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B3: Vad säger övriga nationella 
lagar eller kommunala 
styrdokument, föreskrifter och 
riktlinjer om det som beslutet berör? 

Skriv ner vilka som har beaktats, beakta 
även kommunala styrdokument. 

Artiklarna i Barnkonventionen är odelbara men utifrån motionen berör 
särskilt artiklarna: 

- 3: barnets bästa 

- 6: rätten till liv, överlevnad och utveckling 

- 12: barnets rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som berör den 

- 31: rätten till lek, vila och fritid 

Övriga dokument: Ungdomspolitiska programmet i avsnitt hälsa och 
trygghet: 

- Tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga 
insatser i olika former, med hjälp av kunskap om hur livsstil och 
vanor påverkar hälsan 

B4: Vad säger statistik, forskning 
eller beprövad erfarenhet om hur 
frågan berör rättighetsbärarna? 

Det är ett entydigt resultat i både enkäten Lupp och i Välfärdsbokslutets 

hälsoenkät att unga inte når upp till Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer kring fysisk aktivitet.  

Forskningen är entydig i att fysisk aktivitet är bra för hälsan på flera olika 

sätt. Här följer några källor som är relevanta för just den här motionen. 

En forskningsartikel som i sin slutsats kom fram till att en ökad fysisk 

aktivitet påverkar skolresultaten på ett positivt sätt. 

- The Impact of a Physical Activity Intervention Program on 

Academic Achievement in a Swedish Elementary School Setting 

Källor till den positiva effekten av fysisk aktivitet på psykisk hälsa: 

- Skolbarn som är fysiskt aktiva är mer tillfreds med livet och har mindre 

psykiska besvär. 

- Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar. 

Transparens & 
ansvarsutkrävande 

 

B6: Har informationen om 
beslutsförslaget 
varit allmänt tillgänglig och spridd? 
Om ja-på vilket sätt? 
 
Exempelvis direkt 
information till de invånare som 
påverkas, information på bibliotek 
och på kommunens webbsida. 

Motionen har funnits i sin helhet på boras.se och sedan också funnits på 

Instagramkontot ”Ung i Borås” för att försöka nå ut särskilt till unga som 

motionen berör.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40443082/highlighted_research_paper-libre.pdf?1448678847=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Impact_of_a_Physical_Activity_Interv.pdf&Expires=1651064197&Signature=O8lJMAXL~Irn65us43KSuRO3B9oxmIH~hI3XN7JKRQ-EzlVDQQZamAetoRzcACmw7XvsmR35DPx0aPL8v7wn4miKgJE7yQAGfdeuqJahhfHE3mHlXNqWrfnt2ItIrKoypdyWpEyQpiWmMs4gtLI0gobx3LxVxjU4nOhHyx14Zw8HQMW3BfgG5t2boSWHdKyqIDd1Egft14M5RaGIrLFNTGZNPoUWGFGdO5Agq9bS4PRS-UbJUu2DU8TYRtKQfrXfZfYwUwyyyG1p1zv9-7E1jjT6cPxQiYIWFbLanfy1vEh23ZQ61inyAO5-WTwWy4XvpfC0lrnLoB0QkI6KrGQfBg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/40443082/highlighted_research_paper-libre.pdf?1448678847=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DThe_Impact_of_a_Physical_Activity_Interv.pdf&Expires=1651064197&Signature=O8lJMAXL~Irn65us43KSuRO3B9oxmIH~hI3XN7JKRQ-EzlVDQQZamAetoRzcACmw7XvsmR35DPx0aPL8v7wn4miKgJE7yQAGfdeuqJahhfHE3mHlXNqWrfnt2ItIrKoypdyWpEyQpiWmMs4gtLI0gobx3LxVxjU4nOhHyx14Zw8HQMW3BfgG5t2boSWHdKyqIDd1Egft14M5RaGIrLFNTGZNPoUWGFGdO5Agq9bS4PRS-UbJUu2DU8TYRtKQfrXfZfYwUwyyyG1p1zv9-7E1jjT6cPxQiYIWFbLanfy1vEh23ZQ61inyAO5-WTwWy4XvpfC0lrnLoB0QkI6KrGQfBg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
file:///C:/Users/mn270/Downloads/-%09https:/www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/fysisk-aktivitet-och-psykisk-halsa/
file:///C:/Users/mn270/Downloads/-%09https:/www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/fysisk-aktivitet-och-psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dffb/skolprestationer-skolstress-psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf
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B7. Kan alla 
invånare/rättighetsbärare ta till sig 
denna information?  
Om ja- på vilket sätt? 

 
Exempelvis klarspråk, 

andra språk, punktskrift (braille), bildstöd 
och teckenspråk. 

För att få fler unga att veta om och intressera sig för förslaget så har 

kontot ”Ung i Borås” använts på Instagram – det är ett öppet konto som 

alla som vill kan få tillgång till. Där har språket anpassats till ett enklare 

(klarspråk) och mer ungdomligt språk, utan att tappa själva intentionen 

av motionen. Den har dock inte översatts till flera språk. 

Delaktighet & inkludering 
 

B8: Har berörda rättighetsbärare fått 
ge sina åsikter i ärendet? Vilka 
rättighetsbärare har tillfrågats? 
 
 

På ”Ung i Borås”-kontot ställdes olika frågor i syfte att se hur unga ställer 

sig till att få fler tillfällen till fysisk aktivitet.  

- Vill du ha mer fysisk aktivitet i gymnasiet? 

- Föredrar du: spontana aktiviteter eller planerade? 

- Vill du ha aktiviteterna på skoltid eller efter? 

- Föredrar du tävling eller inte? 

B9: Vad tycker rättighetsbärarna om 
det som beslutet berör? 

Svaren från frågestunden på Instagram: 

- 52 % vill ha mer fysisk aktivitet i gymnasiet. 

- 60 % föredrar spontana aktiviteter  och 40 % föredrog planerade. 

- 74 % vill du ha aktiviteterna på skoltid snarare än efter. 

- 61 % hade gärna föredragit att det finns ett tävlingsinslag i 

aktiviteten. 

B10: Har rättighetsbärarnas 
synpunkter beaktats? Beskriv hur 
åsikterna har beaktats. 

I Kommunstyrelsens beslut har hänsyn tagits till statistiken i Lupp och 

Välfärdsbokslutet. Kommunstyrelsen uppmanar också till att i 

utredningen inkludera ungas synpunkter och åsikter i enlighet med 

barnkonventionens artikel 12 – barnets rätt till att utrycka sin åsikt i 

frågor som rör dem. 

C: Analys 

C1: Vilka negativa och positiva 

konsekvenser kan beslutet få för 

rättighetsbärarna? Använd fakta från 

ditt analysunderlag:  

 

Icke-diskriminering & jämlikhet: Berörda 

diskrimineringsgrunder, lagar, föreskrifter, 

riktlinjer, statistik, beprövad erfarenhet, 

relevanta aktörers erfarenheter. 

 

Transparens och ansvarsutkrävande: 

Spridning av information, tillgänglighet.  

Ur ett ansvarsperspektiv är det viktigt att kommunen agerar i frågan 
eftersom så stor andel unga på gymnasiet inte uppnår den 
rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Med tanke på de positiva 
effekterna fysisk aktivitet har på hälsan så bör kommunen vidta alla 
åtgärder för att få fler att röra sig mer.  
 
För att säkerställa att det är de som är i störst behov av stöd som nås bör 
utredningen fokusera på både individuella och strukturella faktorer som 
eventuellt påverkar individers val och upplevda hinder, vilket är särskilt 
viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv, fritt från diskriminering.  
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Deltagande och inkludering: 

Rättighetsbärarnas synpunkter.   

 

Det är också av stor vikt att ungdomar görs delaktiga genom hela 
processen och det finns en tydlighet och transparens från kommunens 
sida varför detta är något som prioriteras och hur det påverkar både 
individen och samhället i stort. 
 
Den samlade bedömningen är att de positiva effekterna av ökad av fysisk 
aktivitet väger tyngre än de eventuella organisatoriska hindren. 

C2: Vilka möjliga intressekonflikter har 
identifierats? 

Det är viktigt att individers förutsättningar till ökad fysisk aktivitet 

kartläggs och att eventuella förslag utgår från dem. Detta tar tid och 

resurser och en eventuell risk, inte intressekonflikt, är att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens tid och resurser inte räcker till. 

C3: Finns det kompensatoriska åtgärder? En lösning till den identifierade risken ovan kan vara att samverka och 

samarbeta i väldigt hög utsträckning med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen för att hitta nya innovativa lösningar. 

C4: Hur sker återkoppling till berörda 
rättighetsbärare och övriga aktörer som kan 
vara berörda? 

Återkoppling av Kommunstyrelsens beslut sker via Instagram samt på 

boras.se. 

 

 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Malin Yderhag 
Handläggare 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr GVUN 2021-00047 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion; Öka den fysiska aktiviteten 
hos unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker Motion: Öka den fysiska 
aktiviteten hos unga.         

Reservationer 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) reserverar sig 
till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anders Alftberg 
(SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa 
förslag till beslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen ”Öka den fysiska aktiviteten hos unga” för yttrande. 

Frågan med mer rörelse i skolan har varit aktuell sedan slutet av 60-talet och 
diskussionerna har varit intensiva under 90-talet och framåt. Forskning visar att det 
behövs tidiga insatser för att ändra individers beteendemönster. Därför är de flesta 
dokumenterade och utvärderade insatserna riktade mot förskola och grundskolans 
lägre åldrar. 

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. Utöver 
detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar. 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden instämmer med motionären om att den 
fysiska aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att ungdomarna i 
gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av fysisk aktivitet och att 
det inte behöver vidare utredning för att öka den. Insatser för att få ungdomar i 
gymnasieåldern i rörelse grundläggs i det arbete som redan sker i grundskolorna i 
samarbete med Fritid och folkhälsoförvaltningen. Ytterligare insatser för att få 
ungdomar i gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka 
socioekonomiska skillnader som hindrar unga från att delta i fritidssysselsättning. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Motion; Öka den fysiska aktiviteten hos unga    
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vuxenutbildningsnämnden  
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Yrkanden 

Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Lisa Berglund (KD), 
yrkar att nämnden tillstyrker motionen. 

Moderaterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M) och 
Björn-Ola Kronander (M,) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut. 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Anders Alftberg 
(SD), yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut.  

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny (L), 
Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Johan Hallin (S) och Håkan Torstensson (C) 
yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till beslut, 
och dels till Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag.  

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 
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Yttrande över remiss - Motion: Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga 

KS Dnr 2020-00775 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker Motion: Öka den fysiska 

aktiviteten hos unga.  

 

Reservationer 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 

Lisa Berglund (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 

beslut. 

 

Sverigedemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anders 

Alftberg (SD) reserverar sig till förmån för Moderaternas och 

Kristdemokraternas alternativa förslag till beslut. 

        

Ärendet i sin helhet 

Frågan med mer rörelse i skolan har varit aktuell sedan slutet av 60-talet och 

diskussionerna har varit intensiva under 90-talet och framåt. Forskning visar att 

det behövs tidiga insatser för att ändra individers beteendemönster. Därför är 

de flesta dokumenterade och utvärderade insatserna riktade mot förskola och 

skolan lägre åldrar.  

 

Många förskolor och skolor i riket har startat olika projekt. Kortvariga projekt, 

som av olika anledningar exempelvis brist på pengar eller engagemang läggs ner, 

vilket gör att det är svårt att hitta konkreta resultat.  Effekterna av de satsningar 

som görs är svåra att mäta och kräver långsiktighet.  

 

Fritid och folkhälsoförvaltningen eller motsvarande i olika kommuner satsar då 

och då på integration genom idrott och här i Borås finns exempelvis medel att 

söka för idrottsföreningar om de vill jobba med frågan. Föreningarna drivs av 

engagemang och ideella krafter, och är inte som förvaltningarna begränsade av 
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arbetstid och budgetramar. En del projekt jobbar med uppsökande verksamhet 

och har vissa möjligheter att fånga upp hela familjer. En nyckelfaktor är att 

fånga upp de ungas föräldrar. Det är i unga åldrar motionsvanor byggs. Är inte 

föräldrarna med och förstår vikten av det så kommer man ingenstans och 

projekt som sätts igång med stor entusiasm och engagemang dör tyvärr ut efter 

en eller ett par säsonger /år. 

 

Samtliga elever i Borås stads gymnasieskolor har idrott på schemat under åk 1. 

Utöver detta finns det ca 300 elever som valt speciella idrottsutbildningar.  

 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (vår 2021) visar att en stor andel av 

unga i gymnasieåldern tränar på sin fritid minst en gång i veckan.  

 
Men visar också att det finns socioekonomiska problem kopplade till fysisk 

aktivitet på fritiden där så mycket som 33% anger att det stämmer delvis att det 

kostar för mycket att deltaga i fritidsaktiviteter.  

 
Det finns också ett antal unga i gymnasieåldern som helt eller delvis uppger att 

de hindras från att deltaga i fritidsaktiviteter av sin familj.  
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Insatser tidigt i barns liv, som främjar deras kognitiva förmågor, kan med tiden 

förklara socioekonomisk framgång och positiv utveckling senare i livet. De 

tidiga insatserna, menar forskare, ger effekter under hela det fortsatta livet och 

en ackumuleringsprocess kan på så sätt skapas. Figur 10 (lånad från Rapport 

2014: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg)  illustrerar hur 

välfärdssamhällets investeringar bör prioriteras, enligt amerikanska forskare 

inom det ekonomiska fältet, för att stärka denna ackumuleringsprocess. Detta 

skulle ge bäst effekt på barns utveckling, höja produktionsförmågan i samhället 

och slutligen vara samhällsekonomiskt lönsamt 

 

 
 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden instämmer med Kristdemokraterna 
att den fysiska aktiviteten hos barn och unga är viktig men anser att 
ungdomarna i gymnasieskolan får en bra grundläggande kunskap om vikten av 
fysisk aktivitet och att det inte behöver vidare utredning för att öka den. 
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Insatser för att få ungdomar i gymnasieåldern i rörelse grundläggs i det arbete 
som redan sker i grundskolorna i samarbete med Fritid och 
folkhälsoförvaltningen. Ytterligare insatser för att få ungdomar i 
gymnasieåldern att öka fysisk aktivitet kan vara att motverka socioekonomiska 
skillnader som hindrar unga från att delta i fritidssysselsättning.  
 
               

Samverkan 

FSG 210512 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



MOTION KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-10-15 

 
 

 
 
 
 
 
Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt både på den fysiska och psykiska hälsan. Det gynnar både 
inlärning, koncentration och hälsotillståndet. Fysisk aktivitet kan minska den psykiska ohälsan, 
något som fler och fler ungdomar idag lider av. Västra Götalandsregionen (VGR) har ett 
prioriterat mål om att fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva minst 60 min/ dag. I 
Handlingsplan 2019-2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga beskrivs hur VGR arbetar med att få 
fler i rörelse. En del i projektet är t.ex att få fler att gå eller cykla till skolan.  
 
I Borås Stads Välfärdsbokslut 2018 anges att 23 % av tjejerna i årskurs 1 på gymnasiet ägnar sig 
åt fysisk aktivitet minst 4 gånger/ vecka. Av killarna är det 38 % i årskurs 1 på gymnasiet. Då 
fysisk aktivitet i unga åldrar oftare resulterar i att man fortsätter vara fysisk aktiv även som äldre 
resulterar detta även i att hälsan är bättre när man blir äldre.  
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett mer aktivt samarbetet med grundskolorna för att öka 
den fysiska aktiviteten hos barn och yngre ungdomar. Under 2019 tog Grundskoleförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram en rapport om hur fler barn och unga skulle börja 
röra på sig, rapporten Mer rörelse i skolan. Det borde även ske ett liknande samarbete med 
gymnasieskolorna för att få fler äldre ungdomar att röra på sig. Några grundskolor i Borås har 
infört pulshöjande aktiviteter innan eller under skoldagen så som varianter av Puls för lärande. En 
del grundskolor arbetar även med ”Aktiva klassrum” med t.ex höj- och sänkbara bord eller 
möjlighet att sitta på en pilatesboll för att förbättra balansen. Dock så arbetar gymnasieskolorna 
inte lika aktivt med att få fler ungdomar i rörelse. En större insats borde därför ske för att få fler 
ungdomar fysiskt aktiva där fokus bör vara på att få de som är minst aktiva att bli mer aktiva. 
 

Baserat på ovanstående information föreslår Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar: 

− att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i 
samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad 
 
 

 
För Kristdemokraterna Borås 
Lisa Berglund (KD) 
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§ 134   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 

2020-10-14 Motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och 
Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 

 Dnr 2020-00773 1.1.1.1 
 
2020-10-14 Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD): En 

hållbar fordonsstrategi.  
 Dnr 2020-00774 1.1.1.1 
 
2020-10-14 Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos 

unga. 
 Dnr 2020-00775 1.1.1.1 
   
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2020-09-30 Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 att utse Thomas Wingren (S) som 

ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Anja 
Liikaluoma (S) från och med den 24 september 2020 till och med 
den 14 oktober 2022.  

 Dnr 2020-00685 1.1.1.2 
 
2020-09-30 Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 att utse Eva Eriksson (SD) som 

ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamoten Tomas 
Brandberg (SD) samt att utse Mark Warnberg (SD) som ny 
ersättare från och med den 24 september 2020 till och med den 14 
oktober 2022. 

 Dnr 2020-00685 1.1.1.2        
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Remiss: Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 

Remissinstanser 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-05-22. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00775 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. 

Malin Yderhag 
Handläggare 
033 358202



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emelie Risbeck 
Handläggare 
033 358294 
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2021-05-18 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00034 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att öka den 

fysiska aktiviteten hos unga på gymnasiet.        

        

Sammanfattning 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreder hur vi kan öka den fysiska aktiviteten 

bland de elever som är minst fysisk aktiva.   

Utifrån tillgänglig forskning och kunskap har FaR (Fysisk aktivitet på recept) 

visat sig vara en metod som kan bidra till att enskilda elever kan få stöd till att 

hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående.             

               

Ärendet i sin helhet 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

När vi är fysiskt aktiva blir vi inte bara piggare och mår bättre, det påverkar 

också koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten.  

Folkhälsomyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram svenska riktlinjer 

för fysisk aktivitet och minskat sittande utifrån WHO:s uppdaterade 

rekommendationer för fysisk aktivitet och rekommendationen om att begränsa 

långvarigt sittande. Rekommendationen för barn och ungdomar, 5-17 år är att 

de bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Enligt Pep-rapporten 
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2020 är det bara två av tio barn som når den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet per dag. Barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst 

når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars 

vårdnadshavare har en hög inkomst. Rekommendationen för vuxna över 18 år 

är att de bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan.  

Folkhälsomyndigheten har publicerat studien Skolbarn som är fysiskt aktiva 

rapporterar bättre psykisk hälsa (2021) som beskriver att skolbarn som är fysiskt 

aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa. Barn som är mer fysiskt aktiva 

rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och 

sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva. Det finns alltså 

samband mellan att vara fysisk aktiv och ha goda förutsättningar för att klara av 

skolan. Studien visar också att psykiska besvär och stillasittande är vanligare 

bland flickor än pojkar och vanligast bland de med sämre socioekonomiska 

förutsättningar.  

Ökad fysisk aktivitet är en del av kraftsamlingen för fullföljda studier  

I Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier ingår 

handlingsplanen Fysisk aktivitet hos barn och unga 2019 – 2022. Handlingsplanen 

har fyra målområden varav ett är ”Arena förskola och skola”. Delmålet handlar 

om att utvecklat kunskapsstöd till förskola och skola, få fler barn och unga att 

gå/cykla till skolan och underlätta uppföljning av elevers hälsa och fysiska 

aktivitet. Med utgångspunkt i handlingsplanen författade 

Grundskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2019 

rapporten Mer rörelse i skolan som med universella insatser syftar till att öka den 

fysiska aktiviteten bland barn i grundskolan. Om vi ska nå de som rör på sig 

minst i gymnasiet bör vi rikta insatser på en mer selektiv eller indikerad nivå. 

Förslag som lyfts fram av Västra Götalandsregionen är att stärka arbetet med 

Elevhälsan genom elevsamtal kring fysisk aktivitet, motivations- och 

familjestödsinsatser samt ordination av fysisk aktivitet på recept (FaR).  

Fysisk aktivitet på recept (FaR)  

FaR är en evidensbaserad metod för att stödja individer till att hitta 

rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående. FaR kan 

användas både i förebyggande och behandlande syfte. FaR kan förskrivas till 

barn 6 år och äldre som inte är aktiva i nivå med grundläggande 

rekommendationer för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som 

tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. 

Receptet kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Individen 

kan välja att träna på egen hand, på en motionsanläggning eller i en förening.  

WHO och EU lyfter den svenska FaR-metoden som best practice, men enligt 

Västra Götalandsregionen erbjuds mindre än 1 procent av 

primärvårdspatienterna i Västra Götaland FaR som behandling, trots att man 

vet att det kan göra skillnad för så många.  
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Elevhälsa och skola kan skapa en struktur för elevhälsan för FaR som 

förebyggande insats på individnivå samt engagera fler medarbetare för att 

eleverna ska få dagligt motivationsstöd på skolan.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan bidra med att förmedla kontakter till 

föreningar, simhallar, gym och träningsanläggningar för att öka antalet 

certifierade FaR aktörer.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreda hur metoden FaR, eller andra metoder på 

selektiv eller indikerad nivå, kan implementeras för att nå de elever på 

gymnasiet som är minst fysiskt aktiva.   

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr FOFN 2021-00034 1.1.3.0 

Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka motionen om att öka den 
fysiska aktiviteten hos unga på gymnasiet.       

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreder hur vi kan öka den fysiska aktiviteten 

bland de elever som är minst fysisk aktiva.   

Utifrån tillgänglig forskning och kunskap har FaR (Fysisk aktivitet på recept) 

visat sig vara en metod som kan bidra till att enskilda elever kan få stöd till att 

hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående.             

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

                

 

Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
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Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-05-21. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Friköp av tomträtten till Pilspetsen 1, Guldbrandsgatan, 

Trandared 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Pilspetsen 1 för 26 511 300 kronor 

till Brf Pilspetsen. 

 

 

 

Datum 

2022-05-02 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00365 3.1.2.6 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2022-04-26  Elisabeth Eickhoff 

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00365 3.1.2.6 

  

 

Friköp av tomträtten till Pilspetsen 1, Guldbrandsgatan,  

Trandared 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer tomträtten till fastigheten Pilspetsen 1 för 26 511 300 kronor 

till Brf Pilspetsen. 

Ärendet i sin helhet 

Brf Pilspetsen har inkommit med en förfrågan om att friköpa tomträtten till 

Pilspetsen 1. Tomträtten har upplåtits till bostadsändamål. Köpeavtal har 

upprättats med tomträttsinnehavaren som innebär att kommunen i enlighet 

med Kommunfullmäktiges beslut 2000-02-24 § 28 säljer tomträtten till 

fastigheten Pilspetsen 1 för 90 % av aktuellt marktaxeringsvärde vilket ger en 

köpeskilling om 26 511 300 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal, 2022-05-23 

2. Översiktskarta, 2022-05-23 

Beslutet expedieras till 

1. Brf Pilspetsen, c/o Riksbyggen, Box 659, 501 13 Borås 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 











 

Översiktskarta - Pilspetsen 1

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.  

 

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00373 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-04-27 Magnus Widén   

  Avdelningschef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00373 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (Proteko) driver ett 

fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom 

tekoområdet. Enligt stiftelsens stadgar ska Kommunfullmäktige besluta i frågan 

om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2021 jämte 

årsredovisning och revisionsberättelse. Stiftelsen redovisar ett positivt resultat 

om 3 212 tkr. Balansomslutningen per 2021-12-31 var 10 870 tkr, med en 

soliditet (andel eget kapital) på 61 %. 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i 

strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2021.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021, 2022-04-19 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Stiftelsen Proteko, christian@nordiskatextilakademin.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
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Protekos verksamhetsår 2021 

För Stiftelsen Proteko har 2021 varit ett år som 

självklart präglats av den pågående Pandemin, men 

framför allt har den globala omvandlingen lett till att 

behovet av uppdaterad och ny kompetens ökat, 

vilket ger en ökad efterfrågan av Stiftelsens 

erbjudande och är i linje med den strategi och 

inriktning som beslutades i slutet av 2016. För år 

2021 har detta medfört en stor volymtillväxt [+36%] 

och i kombination med en god effektivitet ett kraftigt 

förbättrat resultat.  
 

Stiftelsen fortsätter också att i enlighet med 

stadgarna utveckla ny verksamhet och bredda 

målgruppen. Under har 2021 samarbetet med 

Högskolan i Borås ökat inom ramen för projektet 

Re:skills in Textile & Fashion.  
  

Lägg därtill att etablering och utveckling av system 

textil validering varit framgångsrikt och fått nationell 

uppmärksamhet. Visionen om att erbjuda snabbspår 

i olika textila yrken har också resulterat i att 25 

sömnadsoperatörer fått jobb.  
 

I den framtida utvecklingen av verksamheten 

utvärderas fler tjänster som t.ex. valideringsuppdrag, 

bl.a. på uppdrag av Arbetsförmedlingen, att hjälpa 

textila företag att utveckla och hitta den kompetens 

som behövs för att möta en cirkulär affärsplan i en 

digitaliserad värld. 
 

Utbildningsverksamheten bedriver fyra heltids-

utbildningar, tre korta utbildningar och ett antal 

kurser, motsvarande totalt över 600 individer, att 

jämföra 100 individer 2018. I januari 2022 beviljade 

Myndigheten för Yrkeshögskolan att starta en ny 

utbildning Textiltekniker/-Processoperatör, en helt 

unik utbildning.  

 

Strategi 

Dagens system för kompetensförsörjning står inför 

en rad utmaningar där framför allt traditionella 

system utmanas av nya aktörer; snabbrörligare, 

digitala och mer anpassade till näringslivets krav och 

med en högre grad av ”anställningsbarhet”. 

 

Synen på utbildning förändras också drastiskt – där 

kontinuerligt lärande ersätter den färdigutbildade 

experten.  

 

Proteko går här i bräschen för morgondagens 

system för kompetensförsörjning: individualiserat 

program, nära företagen och studenten, för ett 

livslångt lärande.  

 

Att behålla och rekrytera rätt kompetens är en av 

företagens största framtidsutmaningar. Vår roll är att 

agera trygg och naturlig partner: en expert på 

morgondagens textila yrken. 

 

Vår affärsidé: 

”Vi säkerställer Sveriges textila kompetens.” 

Vårt kundlöfte: 

”Professionell textil kompetens.” 

Vår vision: 

”Top of mind inom yrkesinriktade textila 

utbildningar.” 

 

Ekonomiska nyckeltal 

Resultatet för 2021 är positivt tack vare en långsiktig 

strategi och tydlig målsättning, som etablerades i 

samband med Stiftelsen 30-års jubileum i slutet av 

2016. En annan möjliggörare har varit Stiftelsens 

kapital, som under uppbyggnadsperioden reducerats 

kraftigt. Under 2021 har återuppbyggnaden 

påbörjats, vilket beräknas pågå under hela 20-talet, 

förutsatt att nuvarande volym består. 

 

I årets resultat återfinns en tydlig effekt av 

pandemin, då såväl verksamhetens kostnader för 

bl.a. lokaler och resande minimerats, vilket 

sammantaget, med begränsade ökade kostnader för 

IT-utrustning som följd, bedömts påverkat resultatet 

positivt 1,2 MSEK. 

 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 24 008 17 637 12 447 7 540 

Vinst/Förlust 3 212 630 -3 538 -4 940 

Soliditet (%) 61 46 39 70 

Intäktsökning (%) 36 42  65 -2 
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Nordiska Textilakademin 

Stiftelsens verksamhet bedrivs under varumärket 

Nordiska Textilakademin och är framgångsrikt sett 

till jobb inom branschen, ett högt söktryck samt 

positiv återkoppling från de studerande och 

samverkande företag.  

 

Under 2021 utvecklades verksamheten ytterligare 

genom nya kurser inom Yrkeshögskolan, bl.a. den 

korta utbildningen Cirkulär Designer.  

 

Under pandemiåret 2021 hade färre företag 

möjlighet att samverka med de studerande inom 

Nordiska Textilakademin, vilket medfört en större 

utmaning att hitta praktikplatser. Trots detta kom 

83% av de examinerade i branschjobb.  

 

Under året har följande 2-åriga utbildningar 

bedrivits: 

- Internationell inköpare inom textil/mode/funktion 

- Internationell säljare inom textil/mode/funktion 

- Internationell designer inom textil/mode/funktion 

- Kvalitets- och produktionsutvecklare 

 

Under året startades följande korta utbildningar: 

- Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode, 6 m, 50% 

- Hållbar utveckling inom textil/mode, 8 v, 50% 

- Cirkulär Designer, 6 m, 50% 

Målgruppen för korta utbildningar är i första hand 

yrkesverksamma, vilket innebär ett tydligare 

erbjudande. 

 

Fristående utbildningar & kurser har fått ett större 

intresse och kommer utvecklas vidare, då 

erbjudandet för det livslånga lärandet stärks 

betydande. 

 

Plan för 2022 är att utveckla flera av dessa kurser 

såväl inom ramen för Yrkeshögskolan som andra 

plattformar, som t.ex. ett omarbetat LAS och 

studiestöd. 

 

Projektverksamheten 

Stiftelsens projektverksamhet växer och är mycket 

viktigt för verksamhetens utveckling. Under 2021 har 

dess andel av intäkter varit 32%, motsvarande ett 

tiotal projekt.  

 

Projekt Kompetensslussen 

Kompetensslussen har sin grund i utvecklingen av ett 

branschvalideringssystem för TEKO, som under 2021 

fortsatt med växande intensitet. Samarbete med andra 

branscher och aktörer har gjort att systemet kunnat 

byggas relativt snabbt.  

Validering inom textil har utvecklats och testning 

genomförts och den första yrkeskvalifikationen 

Sömnadsoperatör färdigställts.  

 

Arbetet med ytterligare yrkeskvalifikationer som t.ex. 

Textil tekniker och Klädvärderare, är påbörjade. 

 

Kompetensslussen har också erhållit ett nationellt 

intresse då dess metoder setts som bra verktyg inom 

kompetensförsörjning och målgruppen.  

 

Projekt Re:skills in Textile & Fashion 

Projektet har under 2021 utvecklat ett 20-tal kurser 

och ca 300 individer har varit aktiva inom projektet. 

Projektet ska fram till 2023 erbjuda 

kompetensutveckling och kompetensväxling för 1000 

anställda och 100 företag inom textil- och 

modebranschen som drabbats av effekterna av 

Covid-19 med varsel och permitteringar som 

konsekvens.  

 

Dotterbolaget Kompetenspoolen i Sjuhärad AB  

Verksamheten i Kompetenspoolen i Sjuhärad AB är 

mycket begränsad och i praktiken vilande.  

  

 

Borås den 24 februari 2022 

 

 

Christian Lundell 

Verkställande Direktör 



   1(3) 

 
 

 

Ernst & Young AB 
Att: Hans Gavin 
Parkgatan 49, 411 38 Göteborg 

 

 

 

Borås den                       2022 

 

 

 

Detta uttalande från ledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala 
er om huruvida årsredovisningen för Stiftelsen Proteko, med bokslutsdatum 31 december 2020 

 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt för stiftelsen tillämplig 
kompletterande normgivning, och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat för räkenskapsåret 
och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.  

Vi förstår att er revision av stiftelsens årsredovisning utgör grunden för de uttalanden som görs i 
revisionsberättelsen samt att revisionen utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att ni 
granskat bokföringen, redovisningssystemet, den interna kontrollen och därtill hörande information 
och dokumentation i den omfattning ni bedömt nödvändigt under rådande omständigheter.  Vi är 
medvetna om att revisorns granskning ska utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att 
detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand ska kunna avge ett omdöme om 
stiftelsens årsredovisning i stort. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad 
som ansetts nödvändigt för detta ändamål.  

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse och sedan vi gjort de 
undersökningar som vi funnit nödvändiga för att vi skulle vara fullt informerade, nedanstående 
uppgifter: 

A.  Årsredovisning och bokföring 

1. Vi bekräftar att vi förstår styrelsens och VD:s ansvar för att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av stiftelsens 
resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per balansdagen. Årsredovisningen 
innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga 
byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i 
årsredovisningen.  

2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen är 
beskrivna på ett ändamålsenligt sätt i årsredovisningen. 

3. Vi anser att stiftelsen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en 
årsredovisning utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av 
oegentligheter.  
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4. Vår uppfattning är att, i den av Ernst & Young presenterade sammanställningen av funna fel  
se Bilaga 1 SAD, angivna poster enskilt och/eller tillsammans är oväsentliga. De påverkar inte 
vår uppfattning om att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Vi intygar att vi inte har 
kännedom om några ytterligare fel. 

B. Oegentligheter 

1. Vi är medvetna om att stiftelsens styrelse och ledning har ansvar för utformning, upprättande 
och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka 
oegentligheter. 

2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsredovisningen skulle 
kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.  

3. Det har inte kommit till vår kännedom att stiftelseledningen eller någon annan medarbetare 
med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några 
oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i 
oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsredovisningen. Vi har inte heller fått 
kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter 
och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. 

-  

C Överensstämmelse med lagar och förordningar 

Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och 
förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av 
årsredovisningen. 

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och 
transaktioner 

1. Vi har tillhandahållit 

 Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är 
av betydelse för upprättande av årsredovisningen. Ni har också beretts tillfälle att 
intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis 

 Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål. 

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för 
årsredovisningen. 

3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från styrelsemöten och utskott (och dessutom, om 
tillämpligt, sammanfattningar från eventuella möten som nyligen hållits och där protokoll ännu 
inte föreligger). Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.  

4. Vi har upplyst er om stiftelsens samtliga närstående parter och alla transaktioner med 
närstående parter som vi känner till. Det inkluderar bl.a. inköp, försäljningar, hyror, räntor, 
utdelningar, lån, ställande av säkerhet, ingångna ansvarsförbindelser samt fordringar och 
skulder på balansdagen. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt 
i årsredovisningen.  

5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är 
rimliga. 

6. Vi har informerat er om, och stiftelsen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som 
kan ha en väsentlig effekt på årsredovisningen i händelse av överträdelse. Informationen 
omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående 
skulder. 
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7. Vi har informerat er om de eventuella cybersäkerhetsintrång som antingen har inträffat, eller 
som tredje part (inklusive tillsynsmyndigheter och säkerhetskonsulter) har informerat oss om, 
under 2021 samt fram till dagens datum som skulle kunna ha en väsentlig påverkan på 
årsredovisningen. 

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen 

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt 
klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information 
innebärande att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar [och/eller 
risker] skulle ha redovisats/lämnats i årsredovisningen.  

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i 
värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisningen. 

3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga 
garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar 
har utformats på ändamålsenligt sätt.  

4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller 
avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsredovisningen utöver de som redovisats 
eller framgår av annan information i årsredovisningen oavsett om de har diskuterats med ett 
juridiskt ombud eller inte. 

5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både 
faktiska och möjliga, och har lämnat upplysningar i årsredovisningen om alla lämnade 
garantier till tredje part. 

F. Ersättningar till styrelse/förvaltare och ledande befattningshavare  

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till styrelsen, VD:n eller 
motsvarande befattningshavare föreligger utöver vad som redovisats i årsredovisningen.  

G. Händelser efter balansdagen 

Det har inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring av 
eller upplysning i årsredovisningen eller tilläggsupplysningarna. 

 Vi bekräftar att vi lämnat er information om de möjliga effekterna av COVID-19 på vår 
verksamhet och att dessa är tillräckligt informerade om i årsredovisningen och i not. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Christian Lundell Sara Andersson 

Verkställande direktör Styrelseordförande 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Proteko, med säte i Borås, får härmed avge
årsredovisning för 2021.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen driver ett fristående resurscentrum med kompetens och utrustning för utbildning och
rådgivning för företag inom tekoområdet och närliggande branscher. Stiftelsens ändamål har främjats
genom de utbildningar och kurser som har hållits under året.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
För Stiftelsen Proteko, med varumärket Nordiska Textilakademin, har 2021 varit ännu ett år som
präglats av Pandemin, men framför allt har fortsatt ny verksamhet skapats vilket ökat
nettoomsättningen 6,4 MSEK [+36%]. 

Vad avser årets resultat återfinns en tydlig effekt av pandemin, då såväl verksamhetens kostnader för
bl.a. lokaler och resande minimerats, vilket sammantaget, med begränsade ökade kostnader för
IT-utrustning som följd, bedömts påverkat resultatet positivt 1,2 MSEK. 

Stiftelsen fortsätter att i enlighet med stadgarna utveckla ny verksamhet och bredda målgruppen.
Under 2021 har fler kurser för yrkesverksamma startats inom ramen för Yrkeshögskolan och projektet
RE:skills in Textile & Fashion. Utbildning omfattar nu över 600 personer, att jämföra med drygt 100
personer 2018. Lägg därtill att etablering och utveckling av validering fortsatt varit framgångsrikt, nu
även inom närliggande branscher.

Verksamheten i dotterbolaget Kompetenspoolen i Sjuhärad AB är mycket begränsad och i praktiken
vilande.

Flerårsöversikt Belopp i kkr
År 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 24 008 17 637 12 447 7 540 7 727
Resultat efter finansiella poster 3 212 630 -3 538 -4 940 -5 717
Balansomslutning 10 870 7 414 7 163 9 105 12 994
Medelantal anställda 15 10 10 8 7
Soliditet % 61 46 39 70 86

Definitioner: se not 13

Eget kapital
 Balanserat Årets 

Stiftelsekapital resultat resultat
Vid årets början 11 450 000 -8 660 621 629 678
Disposition enl årsstämmobeslut
Balanseras i ny räkning 629 678 -629 678
Årets resultat 3 212 071
Vid årets slut 11 450 000 -8 030 943 3 212 071
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Förslag till vinstdisposition
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust:
balanserat resultat -8 030 943
årets resultat 3 212 071
Totalt -4 818 872

disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning -4 818 872

-4 818 872

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 1 24 007 831 17 637 064
Övriga rörelseintäkter 2 2 399 463 2 289 709

26 407 294 19 926 773

Rörelsens kostnader 1
Övriga externa kostnader -12 117 429 -12 146 233
Personalkostnader 3 -10 474 448 -6 576 520
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -605 888 -632 555
Övriga rörelsekostnader - -5 843
Rörelseresultat 3 209 529 565 622

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar - 52
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 3 744 65 001
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -1 202 -997
Resultat efter finansiella poster 3 212 071 629 678

Resultat före skatt 3 212 071 629 678

Årets resultat 3 212 071 629 678
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 7 243 427 595 914
Goodwill 8 - -

243 427 595 914

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 515 428 579 878
Inventarier, verktyg och installationer 10 256 408 445 359

771 836 1 025 237

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 600 000 600 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 3 000 000 -

3 600 000 600 000

Summa anläggningstillgångar 4 615 263 2 221 151

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 464 755 814 365
Aktuell skattefordran 128 117 128 117
Övriga fordringar 356 642 30 884
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 218 338 1 265 682

3 167 852 2 239 048

Kassa och bank 3 087 189 2 954 098

Summa omsättningstillgångar 6 255 041 5 193 146

SUMMA TILLGÅNGAR 10 870 304 7 414 297
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 11 450 000 11 450 000
11 450 000 11 450 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -8 030 943 -8 660 621
Årets resultat 3 212 071 629 678

-4 818 872 -8 030 943

Summa eget kapital 6 631 128 3 419 057

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 481 178 803 178
Skulder till koncernföretag 670 772 673 732
Övriga kortfristiga skulder 667 674 505 410
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 419 552 2 012 920

4 239 176 3 995 240

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 870 304 7 414 297
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper m.m.
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning
Bolaget äger samtliga aktier i dotterföretagen Kompetenspoolen Sjuhärad AB (556020-4389).
Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till årsredovisningslagen 7 kap. 3 §.

Intäktsredovisning
Som intäkter redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den period de avser. Intäkter från utförda tjänsteuppdrag resultatredovisas i den takt
uppdraget utförs. Utförda men ej fakturerade uppdrag redovisas som upplupna intäkter.

Forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för utveckling av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas enligt
aktiveringsmodellen, vilket innebär att nedlagda utgifter tas upp en tillgång. Avskrivning sker därefter
enligt plan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar: År
Immateriella anläggningstillgångar:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5
Goodwill 5

Materiella anläggningstillgångar:
Nedlagda utgifter på annans fastighet 10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar, övriga
fordringar och leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla
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risker och förmåner när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när förpiktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.                           

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Eventuell utdelning från
dotterföretag redovisas som intäkt.
                                            
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringas tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt.

Värdepapper tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljvärdering sker. 

Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärdet.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas
individuellt avseende väsentliga anläggningstillgångar.

Not 2  Övriga rörelseintäkter
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Hyresbidrag 2 119 000 2 211 173
Övrigt 280 463 78 536
Summa 2 399 463 2 289 709

Not 3   Anställda och personalkostnader

Personal
2021 2020

Medelantalet anställda 15 9,5
Totalt 15 9,5

Not 4  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2021 2020

Avskrivningar enligt plan
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten -352 487 -352 487
Goodwill - -360 000
Inventarier, verktyg och installationer -253 401 -280 068
Goodwill - 360 000
Totalt -605 888 -632 555
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Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2021 2020

Vinster vid försäljning av kortfristiga placeringar - 7 001
Övrigt 3 744 58 000
Summa 3 744 65 001

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Räntekostnader, övriga -1 202 -997
Summa -1 202 -997

Not 7  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 762 438 1 762 438
Vid årets slut 1 762 438 1 762 438
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 166 524 -814 037
-Årets avskrivning -352 487 -352 487
Vid årets slut -1 519 011 -1 166 524
Redovisat värde vid årets slut 243 427 595 914

Not 8  Goodwill
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 800 000 1 800 000
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet -1 800 000
Vid årets slut - 1 800 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 800 000 -1 440 000
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet 1 800 000
-Årets avskrivning -360 000
Vid årets slut - -1 800 000
Ackumulerade nedskrivningar
-Vid årets början -360 000
-Under året återförda nedskrivningar 360 000
Vid årets slut -
Redovisat värde vid årets slut - -

Not 9  Nedlagda utgifter på annans fastighet
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 644 504 644 504
Vid årets slut 644 504 644 504
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -64 626 -176
-Årets avskrivning -64 450 -64 450
Vid årets slut -129 076 -64 626
Redovisat värde vid årets slut 515 428 579 878
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Not 10  Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 4 011 874 3 927 315
-Nyanskaffningar - 84 559

4 011 874 4 011 874
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -3 566 515 -3 350 897
-Årets avskrivningar -188 951 -215 618

-3 755 466 -3 566 515
Redovisat värde vid årets slut 256 408 445 359

Not 11  Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 600 000 675 000
-Avyttring -75 000
Redovisat värde vid årets slut 600 000 600 000

Not 12  Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Tillkommande tillgångar 3 000 000
Redovisat värde vid årets slut 3 000 000

Not 13  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inledningen av 2022 har hitintills överträffat förväntningar och budget för verksamhetsåret, genom fler
beviljade projektansökningar och framför allt ytterligare en beviljad YH-utbildning,
Textiltekniker/Processoperatör, vilket skapar bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara finanser.

Likt samhället i övrigt påverkas verksamheten av världsläget, men detta bedöms inte påverka det
ekonomiska utfallet negativt

Not 14  Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

https://sign.visma.net/sv/document-check/3f955498-7614-4640-86d2-7f2ad0cb92ae
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Underskrifter

Borås den

Sara Andersson Christian Lundell
Ordförande VD

Oliver Öberg Frida Jungmalm

Cecilia Tall Lina Skoglund

Stefan Dinér

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Hans Gavin Ingwer Kliche
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-04-22 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00163 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 

med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.  

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d.v.s. respektive kommun, att 

besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 

tillräcklig. Revisorerna rekommenderar att förbundet fortsätter 

förbättringsarbetet avseende måluppföljningen, för en harmoniserad struktur 

och uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år.  

Årsrapporten bedöms i huvudsak uppfylla lagstiftarens krav och Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll och utformning. 

Det har inte framkommit några väsentliga avvikelser från god redovisningssed i 

revisorernas granskning. Resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de 

mål direktionen beslutat om.  

Resultatet för 2021 uppgår till 80 tkr jämfört med 107 tkr för 2020. Det egna 

kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 864 tkr, balansomslutningen till 96 970 

tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 10 % (f å 13 %). Borås Stads bidrag 

till förbundet 2021 var 16 600 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2022-04-12  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-02-25 
Sida 10 (27) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Årsredovisning 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2022/SKF0113 
 
Beslut 
Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna samt Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med 
resultatet 2020. Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat 
om 1 800 tkr i förhållande till lagd budget. De största avvikelserna är administrationen som redovisar 
ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. Det 
positiva resultatet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar samt minskade kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat 
nollresultat, vilket beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed 
finansierats av regionala och nationella medel.  
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr 
var pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala 
underskottet uppgår till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av 
de minskade intäkterna till följd av coronapandemin har balanserats genom kostnadsreducerande 
åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 
 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Förbundets finansiella mål 2021 är  
 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 
 

Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr 
innebär att de finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de 
interna projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej 
uppnådda mål. Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 
mål.     
  



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-02-25 
Sida 11 (27) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet 
innebär att alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre 
delvis och ett mål bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra 
av fem målindikatorer inte nås under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och 
uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets bedömning är dock att samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under pandemin varit att hålla i och hålla ut 
samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att 
verksamheten mot bakgrund av rådande pandemisituation når såväl de finansiella som 
verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara 
uppfyllda.   
 
Expedieras till 
 Medlemskommunerna 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsrapport

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  

redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
god redovisningssed?

 { Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 { Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen,  
d.v.s. att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i årsre-
dovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

Revisionskontoret har under året särskilt granskat intäktsprocessen för Sjuhärads kommunal-
förbund. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. 
Granskningsmedarbetare är Anna Duong och  Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunal förbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning, 

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter, 

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och god redovis-
ningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 80 tkr för perioden 2021-01-01 – 2021-
12-31 jämfört med budget. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 
200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Det egna kapitalet 
uppgår till 9 864 tkr. 

Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i 
projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar 
ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 
1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen ska inne-
hålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investeringsverksamhet. 
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Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds drift- och investeringsredovisning är 
uppställd enligt RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Drift- och investeringsredovisningen 
överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 80 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 

2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun full-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 
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2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, 
arbeta och leva i.

Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7 ) och Välfärd och 
Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden 
inom sitt kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för förbundet. Då 
den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 2021, är VG2020 styrande 
för målen även under 2021. Förbundet kommer att arbeta efter den nya strategin 2022. Strategin 
beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras. De utvalda fokusområdena är verktyg för 
att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om ”Det goda livet”. 

I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030. Strategin anger 
riktningen för det delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med 
den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kom-
munalförbundets prioriteringar och fördelningen av delregionala utvecklingsmedel och ersätter 
Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014–2020.

Under perioden har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till ompri-
oritering och förändrad inriktning för många verksamheter, särskilt navet. Utbildningar, möten 
och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna 
livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 

Sammantaget gör förbundet bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyl-
lelse ur ett helårsperspektiv för 2021.

De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.
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Fokusområden för 2020/2021 är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. 

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsrapporten 20 mål 
med tillhörande 26 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 15 mål, att man delvis 
nått tre mål samt inte nått två av målen under verksamhetsåret. 

2 3 15 0 av 20 mål

Förbundet uppger att även fast man anpassat verksamheten till coronapandemin så har den ändå 
haft viss påverkan på förbundets verksamhet och därmed även måluppfyllelsen.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den per-
sonliga integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att man under verksamhetsåret uppnått alla nio mål.

0 0 9 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka 
chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt fem mål och tio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2021. 
Förbundet bedömer att samtliga mål är uppnådda under verksamhetsåret.

0 0 5 0 av 5 mål

Navet Science Center
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtals-
kommun. Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av 
styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regio-
nalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår 
framtid är den övergripande stora utmaningen.
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Förbundet uppger att coronapandemin har påverkat Navets verksamhet och också måluppfyl-
lelsen för verksamheten som höll stängt för allmänheten fram till mitten av juni 2021. När man 
öppnade hade man även begränsade öppettider och besökare. 

Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och ut-
bildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt 
genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksam-
hetens användare, uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut 
och därmed vad de efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga 
till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån 
dialogprocessen har fem verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-
2025 som konkretiserar Navets prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets 
övergripande uppdrag uppdaterats.

Förbundet har fastställt 8 verksamhetsmål tillsammans med 63 mätetal för 2021. Förbundet 
uppger att tre av målen har uppnåtts, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts.

1 4 3 0 av 8 verksamhetsmål

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet 
för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har 
beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som 
tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2021 där nedanstående 
målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits fram utifrån ovanstående syfte är:

Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna.

För att uppnå ovanstående målbild ska fem målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan har uppnått ett av målen under verksam-
hetsåret. Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når fyra av indikatorerna under 
verksamhetsåret. 

4 0 1 0 av 5 målindikatorer

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2021 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum och ett 
övergripande mål för Navet Science Center. Därutöver har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
fem målindikatorer och en gemensam målbild som kommer genom inriktningsdokumentet 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022. 

Förbundet har även fastställt 20 mål med 26 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, fem 
mål och tio mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och 8 verksamhetsmål med 
63 mätetal för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden och 20 mål för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål och 9 verksamhetsmål för dataskyddsombud

• 1 övergripande och 5 verksamhetsmål för medarbetarcentrum

• 1 övergripande och 8 verksamhetsmål för Navet Science center

• 5 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 111 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur 
ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter 
men har för 2021 blivit mer uniform. Antalet mål har minskat avsevärt jämfört med tidigare år. 

Sammantaget redovisar förbundet sin måluppfyllelse enligt nedan:

3 7 36 0 av 46 mål

2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under delar av året. Verksamheten för allmänheten 
höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. 



Sammantaget har den fortsatta pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och 
ekonomi. Detta gäller särskilt Navet.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Navet Styrning / omställning – corona-anpassning
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas 
inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet. 

Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och har lett till att man under 2020 
höll verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade 
öppettider under den sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och 
sedan stängt igen under november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler 
flyttades fram eller avbokades. Verksamheten genomförde anpassningar under 2020 exempelvis 
genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteakti-
viteter i matematik, teknik och biologi.

Under 2021 fortsatte svårigheterna och verksamheten höll stängt för allmänheten fram till mitten 
av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. Utbildningar, möten och 
konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt 
och internationellt har ställts in. De anpassningar som genomfördes under året har t.ex. varit 
att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller uppsökt 
skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.

Förstudie - Dataskyddsombud
Under året har revisorernas biträden genomfört en förstudie över området dataskyddsombud i 
förbundet med syfte att undersöka hur kommunalförbundets dataskyddsombud verkar inom 
förbundet och gentemot de medlemskommuner som deltar i samverkan.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Direktionen 
2020-12-02. Direktionen har tillsammans med övriga förbundet genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. 

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll har fortlöpt 
enligt fastställd plan utan anmärkningar. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är redo-
visades vid direktionens sammanträde 25 februari 2022.
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll 
samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också 
granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsent-
ligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Revisionskontoret bedömer att 
årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. För helåret 2021 redovisar ett 
överskott på 80 tkr jämfört med budget.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2021 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för förbundets olika verksamheter.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 46 olika mål samt 116 olika mätetal/
målindikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksam-
heter men har för 2021 blivit mer uniform. Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhets-
mål i löptext. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal eller indikatorer för verksamhets-
målen. Kommunalförbundet har förbättrat måluppföljningen jämfört med föregående år. Det 
noteras att de nya redan antagna dokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 är delar av detta arbete.

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden. Av totalt 46 mål 
har redovisat att man inte har uppnått 10 mål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har fortsatt sin förbättring avseende målupp-
följningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att Förbundet fortsätter att 
överväga en harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför 
kommande år.
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Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att förbundet i årsrapport 
2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

 

Borås 2022-03-15

Andreas Ekelund
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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1 Politisk representation  
1.1 Direktion 

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex sammanträden 
under 2021. 
 

Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad   
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun Tom 210115 
2e vice ordförande Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun From 210116 
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Tomas Johansson (M) Marks kommun From 210116 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Anders Brolin (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun Tom 210115 
Ersättare Jessica Rodén (S) Marks kommun From 210116 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    
Adjungerad ledamot Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad ersättare Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP)   

Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)   

Adjungerad Crister Spets (SD)   

Adjungerad Mikael Levander (NU)   

Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

1.2 Revisorer 

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark och 
Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga 
medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad  
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun  
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun  
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun  
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun  
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad  
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun  
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun  
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en politiskt styrd samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt valda ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Navet science center leds av en politisk styrgrupp och Närvårdssamverkan styrs av delregionalt politiskt samråd 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Förbundet utser 
Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, 
Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Verksamhet och finansiering  
Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling och välfärdsutveckling med syfte att främja samverkan 
mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och verksamheter på uppdrag av 
medlemskommunerna samt fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt gentemot medlemskommunerna samt andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utvecklingsbehov deltar förbundet i grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 
 
Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag för 
tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Utvecklingsmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet, se nedan. Merparten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Business Region Borås, Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna 
redovisningen. Detta gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
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Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Basverksamhet Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av 

basverksamheten. Varberg 11 kr/invånare. Total intäkt ca 10 000 tkr. 
Utvecklingsmedel samt 
projekt 

Förbundet erhåller enligt överenskommelse medel från Västra 
Götalandsregionen avseende delregionala utvecklingsmedel. Medlen betalas 
ut från regionutvecklingsnämnden (7 500 tkr), kulturnämnden (2 050 tkr) och 
miljönämnden (1 500 tkr).  
 
Medlemskommunerna motfinansierar dessa medel med 37 kr/invånare, totalt 
8 000 tkr. Medlen förvaltas av kommunalförbundet och används för att ge 
stöd till projekt som främjar hållbar regional utveckling och löser aktuella 
samhällsutmaningar i Västra Götaland enligt den Regionala 
utvecklingsstrategin 2030, Kulturstrategi 2020–2023 och Klimat- och 
miljöstrategin 2030.  
 
Utöver utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 

kommun samt en rörlig del baserad på invånarantalet. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

50 %, temporära projektmedel. 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

I början av 2021 antogs en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030 och en ny överenskommelse 
tecknades mellan förbundet och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen syftar till att genomföra 
satsningar med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin och Kulturstrategi Västra 
Götaland 2020-2023. Medel avsätts även med inriktning mot Klimat 2030. Den nya överenskommelsen innebär att 
kommunalförbunden ska anta en mer processledande roll jämfört med tidigare års fokus på att stödja olika 
projekt. Detta har inneburit förändringar i förbundets organisation och inriktning.   
 
I juni beslutade Direktionen om Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Strategin anger riktningen för det 
delregionala utvecklingsarbetet inom regional utveckling och samspelar med den regionala utvecklingsstrategin 
för Västra Götaland för samma period. Strategin styr kommunalförbundets prioriteringar och fördelningen av 
delregionala utvecklingsmedel och ersätter Boråsregionens tillväxt och utvecklingsstrategi 2014-2020. Under 
hösten har arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin startat upp, exempelvis genom framtagande av 
handlingsplan samt genomförande av digitala webbinarier, så kallade MiniFokus, med teman från 
utvecklingsstrategin. 
 
Under året har fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts i samarbete med Business Region Borås. Detta resulterade i en rapport kring hur 
kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt. 
 
Business Region Borås har arbetat aktivt med att locka nya investerare till Boråsregion och att marknadsföra 
Boråsregionen som en region utan etableringsgränser. De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på 
etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad 
samverkar kring förfrågningar och lämnade under sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan 
från Volvo/Northvolt gällande en ny batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i 
Lockryd, Svenljunga, och en ny etableringsprocess har inletts.  
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Förbundet har varit en viktig part mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen vid revideringen av Regional 
och Nationell transportinfrastrukturplan som ska fastställas under 2022. 
 
Enheten för välfärdsutveckling samt Närvårdssamverkan har erhållit statliga medel om 15 000 tkr för arbete inom 
områdena Psykisk hälsa och Vårdens medarbetare. Medlen förvaltas av förbundet och medlemskommunerna 
beslutar gemensamt hur de ska användas. 
 
När det gäller övriga ekonomiska händelser fick förbundet en pensionskostnad av engångskaraktär under året 
motsvarande knappt 1 300 tkr. Kostnaden var inte upptagen i driftbudgeten för 2021, men fanns med i 
budgetdokumentet då eventuellt underskott skulle belasta förbundets egna kapital i enlighet med Direktionens 
beslut. Kostnaden påverkar Navets resultat.  
 
Indexkostnaden avseende medfinansieringen av E20 översteg tidigare prognoser men har balanserats på helår 
genom tidigare avsatta medel.  
 
Coronapandemin har präglat hela förbundets verksamhet. Navet science center är den verksamhet som påverkats 
mest ekonomiskt. Det faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten 
inte kunnat ta del av några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Helgverksamheten för allmänheten höll 
stängt fram till mitten av juni med minskade intäkter som följd. Även sommaren innebar lägre intäkter än 
prognosticerat på grund av begränsade öppettider och begränsat antal besökare.  
 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik. Rörliga kostnader har dragits ned och investeringar har 
skjutits på framtiden. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över vilket har genererat vissa intäkter. 
Arbetet med att se över finansieringskällor framgent fortlöper. Driftunderskottet för Navet uppgick till ca 400 tkr 
på helår, trots den utmanande situationen. 
 
Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och möten har 
genomförts digitalt. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har arbetat 
med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna i olika omfattning under hela året. 
 
Sammantaget har förbundets verksamheter, förutom Navet science center, kunnat möta pandemin ekonomiskt 
utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet till viss del fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats. 

2.3 Väsentliga personalförhållanden 

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. Då antal anställda 
understiger 50 personer kan enstaka personer påverka siffrorna i hög utsträckning. 
 
 

 2019  2020 2021 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,4 42,2 41,3 
Sjukfrånvaro total i %  1,9 2,3 1,4 
Män 1,0 0,5 2,1 
Kvinnor 2,4 3,2 1,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 47,2 38,7 63,6 
Män 53,3 18,8 12,1 
Kvinnor 45,9 35,7 51,4 
Sjukfrånvaro över 15 dgr i % av total sjukfrånvaro   36,4 
Män   25,1 
Kvinnor   11,3 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 33,9 27,9 0 
Män 46,7 0 0 
Kvinnor 31,0 27,9 0 
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Sjukfrånvaro 29 år och yngre   0,4 0,9 
Män  0 2,7 
Kvinnor  0,4 0,7 
Sjukfrånvaro 30-49 år   4,6 1,1 
Män  1,1 0,7 
Kvinnor  6,1 1,2 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre   1,2 2,0 
Män  0,8 3,5 
Kvinnor  1,2 1,3 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 42 066 43 328 44 000 
Män  42 462 43 900 
Kvinnor  43 328 44 059 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 94 92 90 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 98 97 97 

 

2.4 Resultat 2021 

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 80 tkr gentemot budget vilket är i paritet med resultatet 2020. 
De största avvikelserna är administrationen som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, välfärd och 
kompetens som redovisar ett positivt resultat om 1 200 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt 
resultat om 1 700 tkr. Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat vilket beror på 
att de interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2022. 

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett negativt resultat om 1 800 tkr i förhållande till 
lagd budget.  
 
Administrationen redovisar ett överskott om knappt 1 000 tkr vilket är 700 tkr högre än prognosen vid delåret. 
Överskottet beror på ej utnyttjad buffert om 500 tkr, ökade intäkter till följd av effektiviseringar samt minskade 
kostnader till följd av coronapandemin. 
 
Välfärd och kompetens redovisar ett överskott om 1 200 tkr jämfört med prognosticerat nollresultat. Överskottet 
beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och 
nationella medel. 
 
Business Region Borås prognosticerade ett överskott om 650 tkr och resultatet för helåret blev 800 tkr. 
Överskottet härrör från medflyttade medel från 2020. BRB:s faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott om 2 000 tkr, där knappt 1 300 tkr var 
pensionskostnad av engångskaraktär och 700 tkr prognosticerat driftunderskott. Det totala underskottet uppgår 
till 1 700 tkr, varav ca 400 tkr härrör till driften. Detta innebär att majoriteten av de minskade intäkterna har 
balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 600 tkr och resultatet blev ett överskott om 
knappt 300 tkr på grund av en pensionskostnad vid slutet av året. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
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2.5 Balanskravsutredning 

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 om 80 tkr. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    80 
Reduceringar och justeringar                          0 
Balanskravsresultat                                 80 

2.6 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2020. 

2.7 Investeringsredovisning 

Investering har genomförts under året för att möjliggöra möten i egna verksamhetslokaler i större omfattning.  
 

Projekt Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 
Inventarier 0 tkr 142 tkr - 142 tkr 

2.8 Intern kontroll 

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern kontrollplan 
2022 fattades av Direktionen 2021-12-10. 

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2021 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tkr 

 
Förbundets positiva resultat samt att det totala egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 9 864 tkr innebär att de 
finansiella målen är uppnådda. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet generellt god måluppfyllelse. Basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås redovisar gemensamt 15 helt, tre delvis och två ej uppnådda mål. 
Dataskyddsombuden och Medarbetarcentrum uppvisar full måluppfyllelse, totalt 14 mål.     
 
Två verksamheter uppvisar något sämre resultat. Coronapandemins påverkan på Navets verksamhet innebär att 
alla aktiviteter inte har kunnat genomföras som planerat. Fyra mål bedöms uppnådda, tre delvis och ett mål 
bedöms ej uppnått. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg gör bedömningen att fyra av fem målindikatorer inte nås 
under året, vilket delvis kan förklaras av coronapandemin och uppkommen vårdskuld. Närvårdskontorets 
bedömning är dock att samverkansklimatet och samarbetet har förbättrats och stärkts och att fokus under 
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pandemin varit att hålla i och hålla ut samt att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt 
föränderlig information.   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten mot bakgrund av 
rådande pandemisituation når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god 
ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.   

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala utvecklingsstrategin har 
stor påverkan på verksamheterna inom regional utveckling. Genom den nya överenskommelse som tecknades 
med Västra Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för utvecklingsinsatser 
i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda aktörer.  
 
2022 är ett år som präglas av flera avgörande beslut i viktiga infrastrukturfrågor. Både nationell och regional 
transportinfrastrukturplan kommer att fastställas, vilket har stor inverkan på hela Sjuhäradsområdet. Förbundet 
har till uppgift att bevaka medlemskommunernas intressen, delta i förhandlingar kring kommande inriktningar 
samt bedriva ett aktivt påverkansarbete. 
 
Trots att Sjuhärads attraktivitet för nyetableringar redan idag är stark kommer förbundet tillsammans med 
kommunerna att göra insatser för att ytterligare underlätta för nya företag att etablera sig i delregionen samt att 
få befintliga företag att växa. Att skapa en region utan etableringsgränser är en viktig insats tillsammans med att 
gemensamt fortsätta arbetet för att förbättra företagsklimatet i hela Sjuhäradsområdet.  
 
Förmågan att attrahera personer och företag till delregionen är i hög grad sammankopplad med tillgången på rätt 
kompetens, vilket kräver fördjupad samverkan kring strategisk kompetensförsörjning mellan olika aktörer.  
 
Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt mer hälso- och sjukvård kommer att ges i 
hemmet. Omställningen leder till att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet har under 2022 en viktig uppgift att 
stödja kommunerna i arbetet med omställningen men även att utgöra en viktig part i samverkan och förhandling 
med Västra Götalandsregionen. Införande av Framtidens vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av 
digitala hjälpmedel samt ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal är andra viktiga bevakningsområden för förbundet. 
En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika förutsättningar att leva ett gott liv och delta i 
samhällslivet. En viktig uppgift för förbundet under 2022 är att tillsammans med kommunerna inleda en 
kraftsamling inom området fullföljda studier.  
 
Under 2022 kommer förbundet att fortsätta stödja kommunerna i arbetet mot ett fossilfritt samhälle. Insatser 
kommer främst att ske genom att förbundet tar initiativ till samverkan med relevanta aktörer samt till att utarbeta 
och sprida kunskapsunderlag utifrån prioriterade områden.  
 
Navet science center är i en omställningsfas och antar i början av 2022 en ny affärsplan för de kommande tre åren 
där fem verksamhetsområden med tillhörande prioriteringar identifierats. Det långsiktiga målet är att bredda 
ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
  



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 11 (37) 
 

 
 

3 Räkenskaper 

3.1 Resultaträkning total 

 
Tkr, exkl interna poster 2021 2020 Not 

    
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 1 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 2 
Avskrivningar -519 -431  
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115  

    
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 
Förbundsbidrag, Administration 750  4 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  5 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  6 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 8 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 9 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 10 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 11 
Finansiella intäkter 0 28 12 
Finansiella kostnader -1 323 -362 13 
Resultat före extraordinära poster 80 107  

    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  

    
Årets resultat 80 107  

    
*2020 Inkl Administration, Välfärd och kompetens och Utvecklingsmedel och projekt 

 

3.1.1 Resultaträkning Kansli 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020* 

   
Verksamhetens intäkter 358 4 615 
Verksamhetens kostnader -4 384 -13 029 
Avskrivningar -33 -33 
Verksamhetens nettokostnader -4 059 -8 447 

   
Förbundsbidrag, Kansli 5 140 9 988 
Finansiella intäkter 0 28 
Finansiella kostnader -1 319 -348 
Resultat före extraordinära poster -238 1 221 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -238 1 221 

   
*Inkl Administration och Välfärd och kompetens   
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3.1.2 Resultaträkning Administration 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 6 596 
Verksamhetens kostnader -6 348 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader 248 

  
Förbundsbidrag, Administration 750 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 998 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 998 

 

3.1.3 Resultaträkning Välfärd och kompetens 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 1 322 
Verksamhetens kostnader -4 418 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -3 096 

  
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster 1 201 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat 1 201 
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3.1.4 Resultaträkning Utvecklingsmedel och projekt 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 

  
Verksamhetens intäkter 14 033 
Verksamhetens kostnader -24 577 
Avskrivningar 0 
Verksamhetens nettokostnader -10 544 

  
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283 
Finansiella intäkter 0 
Finansiella kostnader 0 
Resultat före extraordinära poster -261 

  
Extraordinära intäkter 0 
Extraordinära kostnader 0 

  
Årets resultat -261 

 

3.1.5 Resultaträkning Business Region Borås 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 0 
Verksamhetens kostnader -1 557 -1 355 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 548 -1 355 

   
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.1.6 Resultaträkning Dataskyddsombud 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 251 -2 284 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 251 -2 284 

   
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 196 125 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 196 125 

 

3.1.7 Resultaträkning Medarbetarcentrum 
  
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 763 763 
Verksamhetens kostnader -3 334 -3 185 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 571 -2 422 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster -83 5 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -83 5 
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3.1.8 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 9 859 10 064 
Verksamhetens kostnader -18 516 -18 002 
Avskrivningar -485 -397 
Verksamhetens nettokostnader -9 142 -8 335 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -4 -15 
Resultat före extraordinära poster -1 734 -1 119 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -1 734 -1 119 

 

3.1.9 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
 
Tkr, inkl interna poster 2021 2020 

   
Verksamhetens intäkter 2 751 1 570 
Verksamhetens kostnader -5 637 -3 420 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 886 -1 850 

   
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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3.2 Balansräkning  

 
Tkr 2021 2020 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 2 929 3 306  
Maskiner och inventarier 2 417 2 794 14 
Värdepapper 512 512 15 

    
Omsättningstillgångar 94 041 74 955  
Varulager 378 384  
Kortfristiga fordringar 4 413 6 165 16 
Fordringar hos Borås stad 89 237 68 389 17 
Kassa och bank 13 17  
    
Summa tillgångar       96 970 78 261  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 864 9 784 18 
Därav årets resultat 80 107  
Därav resultatutjämningsreserv 0 0  
    
Avsättningar 12 692 16 140  
Andra avsättningar 12 692 16 140 19 

    
Skulder 74 414 52 337  
Långfristiga skulder 21 46 20 
Kortfristiga skulder 74 393 52 291 21 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 96 970 78 261  
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3.3 Noter 

 
Tkr 2021 2020  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 3 720 4 182  
RUN Navet* 2 657 14 969  
RUN DRUM 7 500   
KN DRUM 2 050   
MN DRUM 1 500   
MN Fossilfri Boråsregion 179   
VGR Vårdens medarbetare 1 306   
VGR Närvårdssamverkan 700   
Nollning av projektkostnader genom tidigare 481   
utbetalade medel    
EU-bidrag 349 657  
Övriga intäkter 9 913 9 475  
Summa 30 355 29 283  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 13 642 14 913  
Personalkostnader 34 899 31 900  
Material och tjänster 17 052 15 070  
Revisionskostnader 91 84  
Summa 65 684 61 967  
    
Interna poster på 5338 tkr för 2021 och 4036 tkr för 2020 har exkluderats från resultaträkningen. 
    
3 Förbundsbidrag, Kansli**    
Bollebygd 155 387  
Borås 1 845 4 615  
Herrljunga 153 389  
Mark 566 1 431  
Svenljunga 174 440  
Tranemo 194 490  
Ulricehamn 401 1 006  
Varberg 283 705  
Vårgårda 193 482  
Överskott 2020 E20 1 176 0  
Summa 5 140 9 945  
    
4 Förbundsbidrag, Administration    
Bollebygd 29   
Borås 349   
Herrljunga 29   
Mark 107   
Svenljunga 33   
Tranemo 37   
Ulricehamn 76   
Varberg 54   
Vårgårda 36   
Summa 750   
    
    
    
*2020 avser alla förbundets bidrag från VGR    
**2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens 
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 2021 2020  
5 Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens    
Bollebygd 168   
Borås 2 000   
Herrljunga 166   
Mark 613   
Svenljunga 189   
Tranemo 210   
Ulricehamn 435   
Varberg 307   
Vårgårda 209   
Summa 4 297   
    
6 Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt    
Bollebygd 390   
Borås 4 658   
Herrljunga 387   
Mark 1 428   
Svenljunga 440   
Tranemo 490   
Ulricehamn 1 012   
Varberg 71   
Vårgårda 488   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2021 919   
Summa 10 283   
    
7 Medlemsavgifter, Navet science center    
Borås 6 193 6 042  
Mark 724 706  
Svenljunga 220 215  
Tranemo 275 268  
Summa 7 412 7 231  
    
8 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 562 1 524  
Mark 568 553  
Svenljunga 168 164  
Tranemo 190 186  
Summa 2 488 2 427  
    
9 Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 48  
Borås 574 570  
Herrljunga 48 48  
Mark 176 177  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 125 124  
Vårgårda 60 59  
Fakturerat HSNK 1 146 1 140  
Överskott 2019 0 454  
Överskott 2020 884 -884  
Överskott 2021 -289 0  
Summa 2 886 1 850  
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 2021 2020  
10 Medlemsavgifter, Business Region Borås    
Bollebygd 57 57  
Borås 680 676  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 209  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 72  
Ulricehamn 148 147  
Vårgårda 71 70  
Överskott 2019 0 996  
Överskott 2020 993 -993  
Överskott 2021 -803 0  
Summa 1 548 1 355  
    
11 Medlemsavgifter, Dataskyddsombud    
Bollebygd 206 204  
Borås 1 043 1 019  
Herrljunga 205 204  
Svenljunga 215 214  
Tranemo 225 223  
Ulricehamn 328 323  
Vårgårda 225 222  
Summa 2 447 2 409  
    
12 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 0 28  
    
13 Finansiella kostnader    
Index E20 1 270 343  
Övrigt 53 19  
Summa 1 323 362  
    
14 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 2 794 1 486  
Investeringar 142 1 738  
Avskrivningar -519 -430  
Utgående balans 2 417 2 794  
    
15 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512  
Gryning Vård AB    
    
16 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 2 457 1 864  
Övriga fordringar 0 2 581  
Interimsfordringar 1 956 1 720  
Summa 4 413 6 165  
    
17 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 89 237 68 389  
    
18 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 784 9 677  
Årets resultat 80 107  
Utgående eget kapital 9 864 9 784  
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 2021 2020  
19 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastruktur 12 692 16 140  
    
Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
    
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 
2021 0 1 270 4 717 

    
20 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 21 46  
    
21 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 638 1 898  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 53 846 32 119  
Beslutade projekt 11 279 14 395  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 732 1 564  
Leverantörsskulder 1 565 483  
Preliminär skatt 504 632  
Arbetsgivaravgift 569 628  
Övriga löneskatter 1 605 572  
Moms mm 1 655 0  
Summa 74 393 52 291  
    
Debetposter om 33 tkr på kortfristiga skulder har flyttats till kortfristiga fordringar. 
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3.4 Kassaflödesanalys 

 

Tkr 2021 2020 
   

Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 80 107 
Justering för av- och nedskrivningar 519 431 
Justering för gjorda avsättningar -3 448 -1 008 

   
Medel från verksamheten före -2 849 -470 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 6 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -19 096 -5 409 
Ökning kortfristiga skulder 22 102 7 626 

   
Kassaflöde från den löpande  163 1 753 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -142 -1 738 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -4 -10 

   
Likvida medel vid årets början 17 27 
Likvida medel vid årets slut 13 17 

 -4 -10 
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3.5 Driftredovisning 

 

Tkr, exkl interna poster 
Utfall 
2021 

Utfall  
2020 

Budget 
2021 

Avvikelse 
budget 

     
Verksamhetens intäkter 30 355 29 283 59 790 -29 355 
Verksamhetens kostnader -65 684 -61 967 -94 305 28 621 
Avskrivningar -519 -431 -484 -35 
Verksamhetens nettokostnader -35 848 -33 115 -34 999 -849 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 5 140 18 284 3 964 1 176 
Förbundsbidrag, Administration 750  1 119 -369 
Förbundsbidrag, Välfärd och kompetens 4 297  4 297 0 
Förbundsbidrag, Utvecklingsmedel och projekt 10 283  9 627 656 
Medlemsavgifter, Navet 7 412 7 231 7 412 0 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 488 2 427 2 487 1 
Medlemsavgifter, Närvårdssamverkan 2 886 1 850 2 291 595 
Medlemsavgifter, BRB 1 548 1 355 1 358 190 
Medlemsavgifter, DSO 2 447 2 409 2 447 0 
Finansiella intäkter 0 28 0 0 
Finansiella kostnader -1 323 -362 -3 - 1 320 
Resultat före extraordinära poster 80 107 0 80 

     
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

     
Årets resultat 80 107 0 80 

     
*2020 Inkl Administration och Välfärd och kompetens    
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse strategiskt mål 

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande. 
 
Utifrån redovisad måluppfyllelse och genomförda aktiviteter under året är bedömningen att det arbete som 
genomförts legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 117 svar har inkommit. Av dessa 
anger 86 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög 
grad. Sammantaget är därför bedömningen att verksamheten uppnått god strategisk måluppfyllelse ur ett 
helårsperspektiv. 

4.2 Fokusområden och mål 

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet. Då den nya regionala utvecklingsstrategin inte antogs förrän i början av 
2021, är VG2020 styrande för målen även under 2021. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-
2023 mål och inriktning. 
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

 
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten under 
respektive mål. 

4.2.1 Utvecklingsmedel 

Syftet med de delregionala utvecklingsmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av utvecklingsmedel sker utifrån 
en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. 
Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan 
sökas inom områdena tillväxt, kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av 
de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Ny delregional utvecklingsstrategi 2021–
2030 antagen. Arrangera temadag med 
utvecklingsprojekt  

Delregionala 
utvecklingsmedel 

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021–2030 antogs av Direktionen i juni och under hösten har arbetet med 
genomförandet av strategin påbörjats och en handlingsplan tagits fram. Digitala webbinarier, MiniFokus, för att 
belysa inriktningarna i den nya strategin har arrangerats och den årliga konferensen FOKUS Boråsregionen 
genomfördes i november. Cirka 100 personer deltog och temat för dagen var omställningen till ett hållbart 
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samhälle. Möten mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden har genomförts i syfte att styra 
arbetet i nya överenskommelsen mot delregionala och regionala mål. 
 
Tre temadagar för utvecklingsprojekt har arrangerats, uppdelade på målområdena Miljö, Sjuhärads attraktivitet 
och kultur samt Tillväxt (innovationsgruppen). Fokus var uppdatering och erfarenhetsutbyte samt information 
om den nya överenskommelsen som hanterar utvecklingsmedlen 2021-2024. Målet bedöms uppnått. 

 

4.2.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

Alla kommuner ska nå minst värdet 3,0 
(godkänd) i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning inom områdena 
Sammanfattande omdöme, 
Kommunens service, Tjänstemännens 
attityder, Politikernas attityder och 
Upphandling 

Näringsliv/BRB 

Fem träffar inom projektet Förstärkt företagsklimat genomfördes under året med 140-170 deltagare per gång. 
Projektet är avslutat och utvärderingar visar att det var mycket uppskattat av deltagarna. Kommunernas 
näringslivschefer, samhällsbyggnadschefer samt politiker från samtliga medlemskommuner har träffats för att 
diskutera hur företagsklimatet i Sjuhärad kan förbättras och hur arbetet ska fortlöpa 2022, efter avslutat 
projekt. 
 
Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning redovisades i maj 2021. Samtliga kommuner har högre än 3,0 i 
det samlade omdömet och några av kommunerna har bland de högsta resultaten i landet, se tabell nedan. När 
det gäller de enskilda områdena når inte alla kommuner upp till 3,0. För mätområde Upphandling är 
medelvärdet för Sjuhärad 2,9; vilket är 0,2 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Målet är delvis uppnått. 
 

 Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 
Snitt 

Sjuhärad 
Sammanfattande 
omdöme 3,3 3,4 4,1 3,0 3,3 3,4 3,2 4,8 3,6 

Kommunens service 2,8 3,1 4,2 2,9 3,4 3,1 2,8 4,6 3,4 

Tjänstemännens attityder 2,8 3,1 3,9 2,8 3,0 3,2 2,8 4,5 3,3 

Politikernas attityder 3,1 3,2 4,1 2,9 2,9 3,3 3,0 4,8 3,4 

Upphandling 2,6 2,7 3,3 2,7 2,6 2,5 2,4 4,0 2,9 
 

 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst en skarp förfrågan per år som 

leder till 1-2 internationella 
företagsetableringar på fem års sikt 

Näringsliv/BRB 

De flesta kommunerna upplever ett högt tryck på etableringsförfrågningar och flera börjar få brist på 
detaljplanerad industrimark. Kommunerna i Sjuhärad samverkar kring förfrågningar och lämnade under 
sommaren ett gemensamt svar på en stor etableringsförfrågan från Volvo/Northvolt gällande en ny 
batterifabrik. Denna ledde till en ny förfrågan om etablering av batterifabrik i Lockryd, Svenljunga, och en ny 
etableringsprocess har inletts. Målet är uppnått. 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument 
kompetensförsörjningsarbete antaget 

Kompetens 

Det måldokument som arbetats fram av Boråsregionens kompetensråd behandlades av beredningsgrupp 
Välfärd och Kompetens i februari. I dokumentet anges att en kraftsamling ska ske kring “Stärkt samverkan 
mellan arbetsgivare och utbildning (SSA)”. Fokusområden är Bättre underlag/analyser, Utvecklad vägledning 
samt Ökade och utvecklade kontakter med arbetslivet i Boråsregionen. Till fokusområdena finns ett antal 
aktiviteter kopplade. Målet är uppnått. 
Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
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Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 och därefter i samtliga 
medlemskommuner. Vid mätningen i januari 2021 hade Boråsregionen 33 företag på Världennivå och 39 på 
Nordennivå. I januari 2022 var antalet 32 på Världennivå och 36 på Nordennivå.  
 
Nya kriterier har införts, vilket kan vara en förklaring till att antalet är lägre. Fokus har under de senaste två 
pandemiåren inte legat på exportmognad utan mer på annan utveckling, t ex inom hållbarhet. Bedömningen 
är att fler företag har utvecklat sin verksamhet under året. Målet enligt mätetalet är dock inte uppnått. 

 

4.2.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

85 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida kunskap 

Välfärd 

En ettårig utbildning för medarbetare inom funktionshinder och socialpsykiatri, så kallad GRUNDEN, 
genomfördes på uppdrag av kommunerna för totalt 40 medarbetare. Det finns ett stort önskemål om fortsatt 
satsning, beslut tas inom kort. Yrkesresan för Barn och unga har arrangerats i alla medlemskommuner och 
enheten för välfärdsutveckling är delaktig i arbetet med att utveckla nationella yrkesresor.  
 
Under året har en tvådagarskonferens för förvaltningschefer och verksamhetschefer inom välfärd genomförts. 
Cirka 45 personer deltog under dagarna där aktuella frågor inom välfärdsområdet diskuterades. Även 
nätverksträffarna har syftet att sprida kunskap. De specifika frågorna ställdes inte i enkäten och mätetalen kan 
därför inte redovisas. Bedömningen är dock att målet är delvis uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

85 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året och förbundets medarbetare 
har deltagit i nationella, regionala och delregionala nätverk. I den enkätundersökning som genomförts, där 
117 deltagare i förbundets nätverk svarat, anger 85 % att träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. 
Målet är uppnått. 

 

4.2.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam strukturbild ska vara 
vägledande för Boråsregionens utveckling  

Beslutad strukturbild Samhällsplanering 

Den gemensamma strukturbilden hör nära samman med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030, vilken 
antogs av Direktionen i juni. Arbetet med strukturbilden har därför senarelagts och kommer att färdigställas 
under 2022. Målet är inte uppnått. 
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Digitalisering 

Till följd av en regional omorganisation vid årsskiftet 2020/2021 är resursen för digitalisering centraliserad till 
VästKom. Dock pågår arbete inom digitaliseringsområdet, främst kopplat till nätverk. Digitaliseringsnätverk 
välfärd startade upp under hösten och drivs av enheten för välfärdsutveckling i nära samverkan med 
kommunernas socialchefer. Även informationssäkerhetsnätverket fick en nystart under hösten och nätverk 
eSamhälle kommer att göra en nystart under våren 2022. Innehåll och inriktning på eSamhälle kommer att 
anpassas utifrån arbetet med kraftsamling digitalisering inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för 
Västra Götaland där förbundet är delaktigt. 
 
Förbundet har även fått specifika uppdrag från medlemskommunerna gällande gemensamt 
biblioteksdatasystem och samverkan eArkiv och dessa pågår enligt plan. Då samtliga nätverk gjort nystarter 
under senare delen av året, har inte enkätundersökning genomförts. Målet bedöms ändå uppnått utifrån 
muntlig utvärdering. 



Årsredovisning 
Datum: 2022-02-18 

Sida 26 (37) 
 

 
 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 85 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året med god närvaro, till viss del 
tack vara det faktum att träffarna varit digitala. Digitala MiniFokus har arrangerats för att belysa och diskutera 
regionala utvecklingsfrågor. 90 % av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet. Målet är 
uppnått.  
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 85 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Trots coronapandemin har förbundet deltagit fullt ut i såväl regionala som nationella nätverk genom digitala 
kanaler och arbetssätt. 56 % av de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
påverka frågor på regional och nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden 
inte är möjligt att påverka, framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att 
föra vidare information mellan grupper på nationell, regional och delregional nivå. Liknande kommentarer 
lämnades även förra året, men mätetalet var redan formulerat för 2021. Målet anses delvis uppnått. 

 

4.2.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 
Fossilfri 
Boråsregion 

Nätverksträffar samt workshops har arrangerats för att ge underlag till en handlingsplan/strategi. Förslag på 
organisationsstruktur är framtagen. Nätverket har även arbetat aktivt med Klimat 2030 – kommunernas 
klimatlöften. Arbetet har integrerats i den nya delregionala utvecklingsstrategin. Inom området har 
kommunalförbundet tillsammans med övriga intressenter arbetat vidare för en fossiloberoende delregion i 
fördjupningsprojektet Fossilfri Boråsregion. Projektet har bland annat tagit fram en vägledning kring publik 
laddinfrastruktur med tillhörande kartmaterial. Inom projektet har även ett arbete kring Trygg elförsörjning i 
Sjuhärad genomförts tillsammans med Business Region Borås. Detta resulterade i ett antal workshops och en 
rapport kring hur kommunerna kan samverka inom områdena trygg elförsörjning och effekt.  
 
Under året har även arbete med projektet Minimeringsmästarna skett där kommunalförbundet är organisatör 
och ska bidra till att minska konsumtion och avfall hos invånare i medlemskommunerna; en del i arbetet med 
att skapa en cirkulär delregion. Målet är uppnått.  
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Regional avfallsplan antagen i samtliga 
kommuner 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till gemensam avfallsplan har arbetats fram i samverkan mellan Boråsregionens åtta 
medlemskommuner och antogs i samtliga kommuner under hösten. Beslut om en delregional 
samordningsfunktion togs av Direktionen under hösten och rekrytering inleds inom kort. Målet är uppnått.  

 

4.2.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier samt två samverkansprojekt 
som bidrar till att uppfylla målen i den 
delregionala kulturplanen 

Kultur 

Pandemin innebar att vissa delar av Kulturplan Boråsregionen ställdes in under våren, men i dialog med 
medlemskommunerna har anpassningar gjorts och andra delar lyfts fram. Under hösten har kommunerna 
startat upp sin kulturverksamhet igen, med de nya kunskaper som anpassning till pandemin fört med sig inom 
samverkan och digitalisering. Under hösten arrangerades en kulturtemadag digitalt på temat erfarenheter av 
pandemin. 
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• Samarbete med VGRs förvaltning för Kulturutveckling inom områdena Kulturarv, Gestaltad livsmiljö, 
Bibliotek, Kulturskola och Barn och unga gör att insatser kan samordnas tillsammans med kommunerna. 

• Nätverksmöten löper på och ett nytt nätverk kring kulturarv har bildats. 
• Tvärsektoriell samverkan: Projektet Creative innovation, det strategiska arbetet inom kulturella och 

kreativa näringar, KKN. Möten och planering mellan Kultur och samhällsbyggnadsavdelningarna i 
kommunerna, gestaltad livsmiljö och personerna inom besöksnäring. 

• Mätetal: Följande projekt pågår: Art Center Sjuhärad, Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, 
Gränsbygd i Sjuhärad och Borås Art Biennial – Moving out.  

• En förstudie kring den gränslösa kulturskolan har genomförts och Boråsregionen har ansökt och tilldelats 
extra utvecklingsmedel från VGR för att genomföra densamma.  

• En förstudie kring funktionen finansieringslots har genomförts. 
• Samverkansprojekt, Nätverk Sjuhärad, Gestaltad livsmiljö och implementering av barnrätt inom kultur. 
• Kulturprojekten bidrar till att uppfylla målen i Kulturplanen. 
Målet är uppnått. 
Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

Strategi för Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad antogs av Direktionen i april 2021 skickades därefter ut 
för beslut i samtliga kommuner. Förslag till genomförande av strategin har behandlats under hösten, vilket 
innebar mer dialog och förankringsarbete än förväntat. Sju av åtta kommuner har antagit förslag till 
finansiering av ett gemensamt genomförande. Förslag till organisering av genomförandet kommer att 
fastställas våren 2022. Målet är uppnått. 

 

4.2.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

För samtliga aktuella remisser och åtgärdsvalstudier har berörda kommuner och kommunalförbund deltagit 
både under arbetet och i remissvar. Ett intensivt arbete inom Lokaliseringsutredningen av ny stambana 
Göteborg-Borås har pågått under året. Kommunerna i stråket och förbundet har arbetat tillsammans för att ta 
tillvarata delregionens intressen. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur och 
kollektivtrafik 

Under året har ett nära samarbete mellan kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen i 
revideringen av regional transportinfrastrukturplan resulterat i ett förslag som är väl förankrat. Förståelsen för 
planarbetet har ökat både hos tjänstepersoner och politik. Första mätetalet är uppnått. Gällande det andra 
mätetalet anger nätverksdeltagarna att det i många fall inte är möjligt att påverka dessa frågor, framförallt 
inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan grupper 
på nationell, regional och delregional nivå. Målet bedöms uppnått. 
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4.2.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Boråsregionens fyra nätverk inom området välfärd har under året genomförts enligt framtagna planer med 
identifierade fokusområden. Det digitala arbetssättet har lett till en hög närvaro från nätverksdeltagarna. 89 % 
upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera områden för 
samverkan. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 
85 % av kommunerna är nöjda med det 
stöd de fått i framtagande av lokal plan 
för suicidprevention 

Välfärd 

Förbundets tjänstepersoner har deltagit i nationella och regionala nätverk enligt plan. 97 % av kommunerna 
upplever att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet i hög eller mycket hög grad. 
Även projektet gällande suicidprevention löper enligt plan och 100 % av kommunerna är nöjda med det stöd 
de fått i framtagande av lokal plan för suicidprevention Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 85 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Arbetet har genomförts enligt plan. 89 % av de svarande upplever att förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande vårdsamverkansarbete. Målet är uppnått. 

 

4.3 Intressebolag 

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig informerad om 
verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt deltagande vid 
ägarsamråd. Bolagen står inför utmaningar av olika karaktär, delvis till följd av pandemin. På grund av den aktuella 
situationen har fler ägarsamråd genomförts.  
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5 Dataskyddsombud 

5.1 Uppdrag och syfte  

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter; 
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. Under 2021 var ambitionen att öka det proaktiva arbetet, vilket uppnåtts. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

5.2 Ekonomiskt utfall 

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 196 tkr. 

5.3 Måluppfyllelse 2021 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen är att 
målet är uppnått vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret 

verktyg som skapar 
möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~75) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~16) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• Alla verksamheter utom två har 
genomfört en granskningsomgång 
och rapportering har skett till 
majoriteten av ledningsgrupperna 

• Mognadsmatrisen är genomförd 
med undantag för en kommun och 
ett kluster inom en kommun 
 

Målet anses uppnått 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst 

i frågor som rör den 
personliga integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet att 
låta DSO bidra i det interna 
arbetet med kulturfrågor 
som rör den personliga 
integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning 
i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (20) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (10) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Alla registrerade frågor och ärenden 
är hanterade 

• DSO har digitalt besökt 
ledningsgrupper för information och 
frågestund.  

• Digitala träffar med kommunernas 
och bolagens kommunikatörer och 
webbyråer har genomförts kring 
hemsidor och sociala plattformar 

• Tre nyhetsbrev är publicerade 
 
Målet är uppnått 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och 

bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (20) 

• Samtliga incidenter är hanterade 
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• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom ramen 
för DSO-rollen 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och 
tillsynsmyndigheten som önskar 
hjälp med ärenden, information 
med mera. Alla ärenden ska vara 
återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

• Samtliga inkomna ombudsärenden 
är hanterade inom 5 dagar 
 

Målet är uppnått 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta värdefulla 
nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), 
deltagande i relevanta nätverk 
(6) och utbildningar (4) 

• Omvärldsbevakningen har blivit en 
daglig syssla som löpande hanteras 

• Deltagit i sex nätverksträffar 
• Deltagit i fyra utbildningar under 

året 
 

Målet är uppnått 
Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de kommunala 
verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av 
gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade 
aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 

• En verksamhetsplan är framtagen 
för 2022 där en ny kommun 
tillkommer och en genomlysning av 
DSO-uppdraget ska göras 

Målet är uppnått 
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6 Medarbetarcentrum 

6.1 Uppdrag och syfte 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

6.2 Ekonomiskt utfall 
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett negativt resultat om 86 tkr.  

6.3 Måluppfyllelse 2021 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är bedömningen att de uppsatta målen 
är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
• Marknadsföra 

Medarbetarcentrums verksamhet 
för ökat användande  
 

• Tillhandahålla ett attraktivt utbud 
av tjänster utifrån kommunernas 
behov 
 
 
 
 
 

• Bidra till personalrörlighet genom 
jobbmatchning 
 
 
 
 
 
 
 

• Bidra till att nödvändig kunskap 
och kompetens finns hos cheferna 
i medlemskommunerna genom 
ledarskapsprogrammet 

 
• Genom grupputvecklingsinsatser 

vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social 
arbetsmiljö för att bidra till ökad 
hälsa hos medarbetarna, högre 
prestation i grupper och ökad 
attraktivitet hos kommunerna 

• Tre nyhetsbrev 
• Uppdaterad broschyr 

 
 

• Årlig dialogträff med 
kommunernas 
ledningsgrupper 

• Årlig dialogträff med HR-
avdelningen på respektive 
förvaltning och kommun 

• Fyra styrgruppsmöten 
 

• Ha full tillgänglighet att utföra 
basverksamheten med 
reflekterande samtal och 
jobbmatchning alla 
arbetsdagar 

• 90 % av medarbetarna ska vara 
nöjda med det reflekterande 
samtalet 

 
• 90 % av deltagarna på 

ledarskapsprogrammet ska 
ange att de rekommenderar 
utbildningen till annan 

 
• Vid kortare uppdrag: 90 % av 

cheferna ska vara nöjda med 
insatsen 

• Vid längre uppdrag: Gruppens 
prestation ska ha ökat med 
minst 10 %  

• Fem nyhetsbrev  
• Broschyr klar 

 
 

• Dialogträffar med 
ledningsgrupper har inte 
genomförts fullt ut till 
följd av vakans i aktuell 
kommun 

• HR-träffar genomförda 
• Två styrgruppsmöten 

genomförda 
• Full tillgänglighet under 

hela året 
 
 
 

• Av genomförda samtal är 
100 % nöjda 

 
• Samtliga chefer 

rekommenderar 
utbildningen  

 
 
• Samtliga chefer har 

uppgett att de är nöjda 
med insatsen   

• Vid de mätbara avslutade 
längre uppdragen ligger 
genomsnittsökningen i 
bedömd prestation på 
drygt 12 procentenheter 

Samtliga mål anses uppnådda. 
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7 Navet science center  

7.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

7.2 Ekonomiskt utfall 

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 700 tkr, varav knappt 1 300 tkr är en pensionskostnad av 
engångskaraktär. Resterande underskott är en direkt följd av minskade intäkter till följd av coronapandemin. Det 
faktum att Navet organisatoriskt tillhör ett kommunalförbund innebär att verksamheten inte kunnat ta del av 
några statliga bidrag eller åtgärdspaket under året. Majoriteten av de minskade intäkterna har dock balanserats 
genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och utvecklingsprojekt.  

7.3 Måluppfyllelse 2021 

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar och 
verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets 
ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navets långsiktiga mål är Alla kommuner i Boråsregionen ingår i verksamheten som avtalskommun. Navet följer 
förbundets övergripande fokusområden. Mål och mätetal beslutas av styrgruppen. Under 2021-23 är fokus på 
Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, 
organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen. 
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. Verksamheten för 
allmänheten höll stängt fram till mitten av juni, då man öppnade med begränsade öppettider och besökare. 
Utbildningar, möten och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser 
nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, 
exempelvis genom att ställa om verksamheten till digitalt och mobilt genom att pedagogerna livesänt eller 
uppsökt skolorna och arbetat med utomhuspedagogik.  
 
Hösten 2021 genomförde Navet en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, 
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de efterfrågar för 
tjänster hos Navet. Över 100 personer deltog. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och 
prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Utifrån dialogprocessen har fem 
verksamhetsområden utmejslats tillsammans med en Affärsplan 2022-2025 som konkretiserar Navets 
prioriteringar kommande tre år. I Affärsplanen har även Navets övergripande uppdrag uppdaterats. Detta är ett 
steg i att nå Navets långsiktiga mål att alla kommuner i Boråsregionen ska ingå i Navets verksamhet. 

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tekniktema tillsammans med 
teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser  

• Ungdomsaktivitet på sommaren med 
minst 20 ungdomar 

• Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för 
gymnasiet åk 1 för Sven Eriksson 

• Framflyttat pga corona 
 
 

• Genomfört 
 

• Genomfört 
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gymnasiet i samverkan med företag 
för minst 100 elever 

• Upparbeta minst fyra nya 
företagskontakter 

 
 

• Genomfört 

Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Sprunget ur dialogprocessen finns många idéer kring ett mer 
strukturerat och strategiskt näringslivssamarbete. 

 

7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet bidrar till ökad 
måluppfyllelse i ämnena 
naturvetenskap, teknik 
och matematik 
 
 

• Möten med utvecklingsansvariga i 
avtalskommunerna 

• Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommunerna 

• Analys, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier med personalen 

• Utveckling av filial-idén tillsammans 
med Svenljunga kommun 

• En ny utställning för de allra yngsta 
med Tunda som huvudperson 

• Minst 15 000 elever på Navet-teman 
• Minst 500 elever på teman i 

matematik 
• Minst 500 elever i teman om 

programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus 

på Agenda 2030 och de globala målen 
• Minst två nya teman tas fram under 

året 
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning 

inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i 

matematik 
• Minst 500 pedagoger utbildas i 

programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärarutbildningsdagar i 

skolutveckling 
• Totalt minst 2000 

lärarutbildningsdagar 

• Genomfört 
 

• Ersatt av en omfattande 
dialogprocess med kommunerna 

• Genomfört 

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona, klar våren 
2022 

• Uppnås ej pga corona, 10 790 elever 
under året 

• Genomfört (1071 elever) 
• Uppnås ej pga corona, 330 elever 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 283 elever 

under året 
• Genomfört: Väder och Escape Room 
• Utvärdering av PIF genomfört 
• Uppnås ej pga corona, 341 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 142 

pedagoger under året 
• Uppnås ej pga corona, 61 pedagoger 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 202 dagar 

under året 
• Uppnås ej pga corona, 737 dagar 

under året 

Pandemin har påverkat resultatet i hög utsträckning. Verksamheten har fortsatt att erbjuda digitala och mobila 
lösningar och ställt om istället för att ställa in. Målet är ej uppnått. 
Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

• Navet fortsätter sitt nätverkande i två 
utsatta områden i Borås för att få 
kontakt med föräldrar och barn, med 
minst sex träffar 

• Interkulturell dialog intern och externa 
aktiviteter 

• Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 

• Genomför ett drogförebyggande tema 
tillsammans med Folkhälsan, Polisen 
och Soc i tre områden i Borås. Temat 
engagerar elever, lärare och föräldrar 

• Eftermiddagsgrupper med elever från 
åk 5-6 elever från Norrby 

• Genomfört 

 
 
• Genomfört  

 
• Genomfört 

 
 

• Framflyttat pga corona 
 

 
• Genomfört 

 
• Genomförs tom vt 2022 
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• Fortsatt utveckling av 
skolutvecklingsprojektet i Tranemo 
med minst 20 träffar, handledning av 
rektorer, processledare (lärare) och 
elevhälsa 

• Uppstart av ett skolutvecklingsprojekt 
på en 7 till 9 skola  

• Skapa en maker space, en plats för alla 
att komma och förverkliga, utveckla 
sina idéer 

 
 
 
• Genomfört inom ramen för PIF 

 
• Genomfört 

Trots att pandemin gjort att flera aktiviteter skjutits upp är målet i stort sett uppnått. Nätverksarbetet i utsatta 
områden fortlöper och Navetklubben, en satsning på mellanstadieelever från Norrby, har startat. 
Skolutvecklingsprojektet PIF (Processledning I Fokus) i Tranemo fortlöper med goda resultat och dialog har 
påbörjats om en liknande satsning i Svenljunga.  
Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken 

• Navet samverkar i minst två mässor 
där vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med 
minst 250 elever i årskurs 8 

• Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 100 elever 

• Vårdmässa genomförd, 600 elever 

 
• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört/genomförs 

Pandemin påverkar det estimerade målet. Vård- och omsorgsmässan genomfördes som planerat. Under tre 
dagar fick 800 inbjudna elever från samtliga medlemskommuner möjlighet att möta personer som alla arbetar 
som undersköterskor inom region och kommun. Mässan genomfördes tillsammans med Vård och 
omsorgscollege (MUST & BoBo), Södra Älvsborgs Sjukhus och SyVare från regionen. Drömstaden genomfördes 
enligt plan och ambitionen är att sprida konceptet till fler kommuner i Sjuhärad. Målet är delvis uppfyllt. 
Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

• Navet genomför utbildningar i 
programmering på uppdrag av 
Skolverket 

• En digital plattform för Navets 
pedagogiska program och 
undervisningsmaterial utvecklas 

• Navet utvecklar kommunikationen 
med skola och allmänhet, genom 
livesändningar och inspelat material 

• Fortsatt samarbete med Svenljunga 
kommun kring digitalisering av skolan 

• Utvecklingsprojekt kring digital 
kompetens inom förskolan och 
matematik 

• Digital maker space för allmänheten 
färdigställs 

• Idéer för Escape-room med hjälp av 
VR teknik tas fram 

• En digital matris för 
utomhuspedagogiken tas fram 

• Inställt pga corona 

 
• Dialog pågår med Mediapoolen om 

att dra nytta av befintliga 
plattformar 

• Påbörjades under hösten 

 
 
• Omformulerat enligt önskemål att 

fokusera på teknik/naturvetenskap 
utomhus med inslag av digitala 
hjälpmedel 

• Framflyttat pga corona 
• Genomfört 

 
• Escape-room med hjälp av 360-

teknik har utvecklats 
• Genomfört 

Det planerade uppdrag från Skolverket att genomföra utbildningar i programmering ställdes in till följd av 
corona. Samtal pågår med Mediapoolen kring en gemensam filmsatsning med Navet som utgångspunkt för 
både inspelningsmiljö och pedagogik. Det digitala och mobila kommer att vara ett komplement för att öka 
tillgängligheten. Målet är delvis uppnått. 
Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Verksamheten Hubben startar och 
engagerar allmänheten i 
framtidsfrågor 

• Navet börjar i samarbete med Science 
park Borås bygga upp en arena för 
samhällsutveckling 

• Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt/regionalt 

• Genomfördes under hösten i mindre 
skala pga corona 
 

• Dialogen fortlöper 

 
• Genomfört 
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• Minst fem föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

• Synas i minst tre lokala medier 
• Arbeta internt med begreppet 

vetenskapligt kapital 
• Publicera minst 20 sidor i Borås 

tidning 
• Intern grupprocessutbildning 

genomförs, minst två tillfällen med 
extern processledare 

• Bygger en utställning av Borås Stads 
biologiska museum 

• Ett virustema/miniutställning tas fram 
• Teman för allmänheten på Ramshulan 

• Framflyttat pga corona 

 
• Genomfört  
• Genomfört 

 
• Ej genomfört pga corona; 

neddragning till 1 gång/månad 
• Genomfört/genomförs 

 
 

• Genomfört: invigning 23 juni 
 

• Genomfört 
• Framflyttat pga corona 

Verksamheten i Hubben startade upp i liten skala under hösten. Den 23 juni invigdes fågelutställningen 
Biologiska balkongen. Publiceringen av BT-sidor har dragits ned till 1 per månad som en konsekvens av 
pandemin. Navet deltog med öppet hus i Naturskolans lokaler vid invigningen av det nya utvidgade 
naturreservatet på Rya Åsar. Vid årets “Vattendag” i Borås stadspark fanns Navet på plats med två pedagoger 
och en helgpersonal. Under Astronomins dag och Natt genomfördes publika visningar i Astronoma. 
Utställningen “Fira demokratin – 100 år” har under september månad funnits i Kuben och visats för 
allmänheten. Målet bedöms uppnått. 

 

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

• Navet utvecklar Hubben, ett 
område/utställning kring Agenda 2030 
som är en öppen arena för alla.  

• Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala 
målen   

• Under 2021 huvudfokus unga 15 till 25 
år. Arenan är en innovations hub 
tillsammans med Borås Stad och 
Science park 

• Temat Drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 

• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst 
en kommun 

• Utbildningsdag med tjänstemän i 
minst två kommuner på tema Agenda 
2030 

• Utbildningar för politiker Borås och i 
Da Nang Vietnam 

• Den regionala Hållbarhetsfestivalen 
genomförs hösten 2021 

• Minst tio utbildningar i Agenda 2030 
genomförs 

• Genomfört/genomförs 

 
• Miljödiplomering genomförd, 

temaverksamheten analyserad 

 
• Ej genomfört pga corona. 

Framflyttat 

 
• Genomfört/genomförs 

 
• Ej genomfört (dialog med Umeå 

pågår) 
 

• Flera utbildningsdagar för 
tjänstemän inom Borås stad 
genomförda 
 

• Genomfört 
 

• Genomförs enligt plan  
• Genomfört 

Målet har påverkats av pandemin och Hubben har inte kunnat dra igång med unga 15-25 år som huvudfokus i 
den omfattning som planerades i verksamhetsplanen. Under hösten startade två grupper i Makerspacen; en 
tjejgrupp från Norrby och en hantverksgrupp. Drömstaden utvecklades väl. Flera kompetenshöjande aktiviteter 
i form av miljöutbildningar har genomförts. Det internationella projektet tillsammans med Da Nang pågår, dock 
genomförs samtliga aktiviteter digitalt, vilket medfört vissa revideringar av projektplan och budget. Målet 
bedöms uppnått. 
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7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Uppföljning 211231 
Navet ska verka lokalt, 
regionalt, nationellt och 
internationellt gällande 
framtidsfrågor 

• Verksamheten Hubben ska definieras 
som en arena för samhällsutveckling 
av organisationer och allmänhet 

• En hybridarena skapas som är kopplad 
till Hubben där många lokala, 
regionala, nationella och 
internationella möten sker   

• I ICLD projektet med Da Nang 
genomförs utbildningar och möten 

• Arbeta för ett nytt avtal med 
Högskolan Borås 

• Dialog pågår fortlöpande 

 
• Genomfört 

 
 
 
• Genomfört 

 
• Genomförs/dialog pågår 

Bedömningen är att målet är uppnått. Det finns ett stort intresse av att genomföra hybridmöten och/eller 
konferenser där deltagarna kan delta fysiskt och/eller digitalt. Dialogen med Högskolan i Borås pågår. Navet är 
med i projektet Gruvan som innebär nationell samverkan med andra science centers.  
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8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

8.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

8.2 Årsberättelse 2021 

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet. 
Resultatet för helåret blev ett överskott om 289 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som ett nollresultat vilket 
möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse redovisas i bilaga 3. 
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Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Enhetschef 1,0  
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 1,5 Aug-dec 2,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 1,0  
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75 Jan-juli 
Projektledare kompetens 0,75  
Projektledare välfärd 1,5  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 1,0  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,5  
Summa 12,0  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,5  
Coach  2,2  
Summa 2,7  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,0  
Pedagoger  7,7 Okt-dec 6,7 
Tekniker  1,0  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,1  
Summa 15,1  
   
Totalt  41,3  

 



Bilaga 2

Internkontrollplan 2021 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen. Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. 
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-

information förvaras på rätt sätt
Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

2. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

3. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

5. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

6. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt 
löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning
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7. Löner Kontroll att rätt utbetalning 

sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrollerats månadsvis samt 
två extra stickprovskontroller, 
utan anmärkning

8. Arvoden och 
reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrollerats månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och 
deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

11. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

12. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

13. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrollerats 
månadsvis, utan anmärkning

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

17. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

18. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

19. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

20. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och 
är aktuell

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Planer under kontinuelig 
revidering, telefonlista aktuell

21. Personal Rutinerna i personalhandboken ska 
vara aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av 
introduktion och 
genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Utan anmärkning

22. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Utan anmärkning

23. Slutredovisning av
 projekt - interna och 
tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

24. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan
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Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021 
Uppdrag, syfte och målbild 
Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som 
krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, 
sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en 
Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och 
budget för 2021.  

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att; 

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

Den målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är ”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans 
kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde 
och trygghet i vårdövergångarna.” Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett 
gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling 
Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 289 117 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt 
högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd 
pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av 
medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.  

Mål och mätetal  
För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs och 
har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till 
Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås 
måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs. 

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %. 
Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Statistik från januari tom 
december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den 
bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet 
till rutin samt prioritering.   
 

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis. 
Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts 
och samverkan har fungerat väl.  
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3)   Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad  
  läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna,  
  ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin). 
  Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en  
  minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten  
  har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för  
  vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga  
  måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för  
  covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta  
  är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med  
  5,42%.  
 

4)    Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800  
        stycken på årsbasis.  

Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st).  
Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken 
SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA 
samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska 
erbjudas en SIP.  

 
5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete 

                Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och  
                övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten.  
                Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för  
                egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då  
                endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om  
                egengranskning.  
 

Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner 
för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 
och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i 
och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig 
information.   

     Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,     
     exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt  
     arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).  

   Genomförda aktiviteter 2021 
 

• Spridningskonferens 26 februari. 
• Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring 

vaccinationer.  
• Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.  
• Arbetat med suicidprevention. 
• Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst. 
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• Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet. 
• Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård. 
• Workshopar kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober. 

Samtliga projekt, som Närvårdskontoret servar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag 
genomfört möten, workshopar och föreläsningar. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 

Annette Carlson (M) - Välkommen att bygga ut 

välfärden i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00421 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-12-06 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00421 1.1.2.0 

  

 

Svar på Initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 

Annette Carlson (M) - Välkommen att bygga ut 

välfärden i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat       

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson (KD och Annette Carlson (M) har vid KS sammanträde 

2019-04-23 lagt fram ovanstående Initiativärende. I ärendet beskrivs att ”Borås 

är en kommun som växer. I takt med att vår kommun växer ökar även behovet 

av att bygga ut de välfärdstjänster som erbjuds boråsarna. Borås Stad står de 

kommande åren inför omfattande investeringar i välfärden till exempel 

förskolor, skolor samt bostäder för äldre och funktionshindrade. För att klara 

av omfattningen av dessa investeringar är det viktigt att vi får hjälp av andra 

aktörer som vill och kan vara med och bygga ut välfärden i Borås. Vi välkomnar 

alla seriösa aktörer att anmäla sitt intresse för att bygga ut morgondagens 

välfärd i Borås. Hos oss möter ni en framåtsyftande kommun som är villiga att 

jobba konstruktivt med externa parter för att bygga en välfärd boråsarna kan 

lita på”.  

Förslaget till KS är att översända skrivelsen till privata aktörer inom välfärden, 

samt till fastighetsbolag med trygghetsboenden i Sverige. KS beslutade att 

remittera ärendet till Stadsledningskansliet. 

När det gäller privata aktörer som vill verka inom kommunala välfärdstjänster 

finns det etablerad lagstiftning som reglerar på vilket sätt detta kan ske bl.a. 

genom friskolor och LOV (Lagen om valfrihetssystem). När staden som 

huvudman bygger förskolor, skolor och äldreboenden sker detta uteslutande 

genom byggentreprenader som styrs av LOU (Lagen om offentlig 

upphandling). Kommunstyrelsen bedömer att det idag finns ett väletablerat och 

känt system att förhålla sig till.  

 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Initiativärendet   

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Kommunstyrelsen  2019-04-04 

          

 

Skrivelse – Välkommen att bygga ut välfärden i Borås 

Borås är en kommun som växer. I takt med att vår kommun växer ökar även behovet av att bygga ut 

de välfärdstjänster som erbjuds boråsarna. 

Borås Stad står de kommande åren inför omfattande investeringar i välfärden till exempel förskolor, 

skolor samt bostäder för äldre och funktionshindrade. För att klara av omfattningen av dessa 

investeringar är det viktigt att vi får hjälp av andra aktörer som vill och kan vara med och bygga ut 

välfärden i Borås. 

Vi välkomnar alla seriösa aktörer att anmäla sitt intresse för att bygga ut morgondagens välfärd i 

Borås. Hos oss möter ni en framåtsyftande kommun som är villiga att jobba konstruktivt med externa 

parter för att bygga en välfärd boråsarna kan lita på. 

 

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, föreslår Kommunstyrelsen besluta 

godkänna skrivelsen, samt  

översända skrivelsen till privata aktörer inom välfärden, samt till fastighetsbolag med 

trygghetsboenden i Sverige. 

 

För Kristdemokraterna   För Moderaterna 

 

Niklas Arvidsson   Annette Carlson 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 att godkänna redovisning av intern kontroll 2021. 

 att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00203 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 att godkänna redovisning av intern kontroll 2021. 

 att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

 

Sammanfattning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2021 års 

plan. 

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2021 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Utvärdering av uppföljning 2021  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2021 års 

plan. Resultatet av Kommunstyrelsens utvärdering av nämndernas 

uppföljningar är totalt sett godkänd, även om resultatet varierar mellan 

nämnderna. Arbetet med den interna kontrollen har utvecklats positivt men 

analyser och slutsatser kan förbättras. Nämnderna har inte redovisat några 

större avvikelser i uppföljningarna och bedömningen är att det inte krävs några 

förändringar i övergripande rutiner. De avvikelser som har upptäckts vid 

kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal har informerats och aktuella 

rutiner har uppdaterats. Förskolenämndens arbete med den interna kontrollen 

från riskanalys till plan och uppföljning är ett exempel på hur arbetet med 

intern kontroll bör genomföras.  

 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att förbättra 

analyser och slutsatser samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. Berörda tjänstepersoner kommer att kallas till genomgång 

med syfte att utveckla den interna kontrollen. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-23 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Beslutsdatum  Sida 65 (77) 
2022-02-17 

  

§ 64 

Uppföljning Intern kontroll 2021 

Ärendenummer: 2022-46 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2021 
samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en 
riskanalys av rutiner och processer.  

Beslutsunderlag 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  



 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  



Samhällsbyggnadsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2021 2(8) 

1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Politik Att CKS checklista för säkerhet på öppna 
nämndmöten i Borås Stad följs 
 
Säkerställa att förtroendevalda har kännedom om 
checklistan 

En genomgång av checklistan gjordes på 
nämndsammanträdet 2020-02-27. Under 2021 har 
inga öppna sammanträdet hållits efter beslut i 
fullmäktige i april 2020. 

Genomgång av checklista med 
presidium och på 
nämndsammanträde 

 

Samverkan Underlätta för samarbete över förvaltningsgränserna 
för att korta handläggningstider 
 
Nämndens samarbetsuppdrag pågår och följs upp i 
särskild ordning. 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny 
nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt 
samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn 
och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin del 
i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till 
ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är 
”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande 
målet för samarbetsuppdraget har varit att skapa en 
gemensam målbild kopplat till 
samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus 
i ett 5 till 10-årsperspektiv eller längre. 

Uppföljning genomförs tre gånger per år, varje tertial, i 
budgetuppföljningen. 

 

Ledning Att verksamheten leds på ett sätt så att målen uppnås 
 
Uppföljning av verksamheten i verksamhetsplan 
Uppföljning av resultat, uppdrag mm i 
budgetuppföljning 

Verksamheten följs löpande upp genom 
budgetuppföljning samt övergripande och 
avdelningsvisa verksamhetsplaner.  
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1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Att eventuella bisysslor rapporteras 
 
Att blankett om eventuell bisyssla har fyllts i vid 
anställningens början. Årlig kontroll av förändringar i 
samband med medarbetarsamtal. 

Blankett om eventuell bisyssla fylls i vid anställningens 
början. Information ges även årligen på APT i SAM-
kalendern samt på medarbetarsamtal.  

 

Attraktiv arbetsgivare Att rutiner för överlämning av arbetsuppgifter och 
kunskap uppfylls 
 
Uppföljning vid varje personalavgång och 
nyrekrytering 

När någon avslutar sin tjänst sker ett exitsamtal om 
varför medarbetaren slutar. Syftet är att lära av det och 
i det bli en bättre arbetsgivare och minska omsättning. 
Det finns också tillgång till viktiga rutiner och tid för 
introduktion som ger en trygg ingång för nyanställda. 

Rutiner för introduktion och exitsamtal har upprättats 
och finns i Canea. Arbete med att dokumentera alla 
processer i Canea pågår, för att säkerställa att rutiner 
och kunskap förs vidare. Varje kvartal hålls en 
avstämning med caneaansvariga avseende om rätt 
rutiner finns och om det är korrekta/aktuella. Senast 
gjordes detta med respektive avdelnings Canea-
ansvariga under hösten 2021. 
 
Kontrollmomentet med avstämningar med 
caneaansvariga är bra för att förhindra risker vid 
personalomsättning.  

Underlag och tidsplan för 
arbetsgivarvarumärke tas fram och 
planeras. 

 

Förvaltningen ansvarar för att det finns en aktuell 
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljöpolicy, 
lönepolicy m.m 
 
Kontroll av att relevanta dokument upprättas och 
uppdateras 

Arbetsmiljöpolicy och lönepolicy är gemensamma för 
hela staden och upprättas inte specifikt för 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
Kompetensförsörjningsplanen uppdateras 
kontinuerligt. Arbete med en ny version pågår och 
beräknas vara klar under våren 2022. 
 
Kontrollmetoden har varit bra för att upprätthålla 
aktuella policys och kompetensförsörjningsplan. För 
framtiden bör andra kontrollmetoder för risken att inte 
vara en attraktiv arbetsgivare tas fram. 
Medarbetarenkäten kan exempelvis en en bra 
fingervisning och kontroll på arbetet som görs.  

Lokal anpassning och tillämpning 
av aktuella policys. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas 
arbetsbelastning och hälsa 
 
Mätstickan (4 gånger per år) och psykosocial 
arbetsmiljörond 

Följs upp årligen genom mätstickan.  

Säkerhet/arbetsmiljö Att skyddsutrustning finns och används på rätt sätt. 
Utbildning i första hjälpen och HLR. Undvik 
ensamarbete - riktlinjer för ensamarbete, alltid ha 
telefon, kontrollsystem för att alla kommer 
tillbaka/hem. Larm 
 
Inventering av skyddsutrustning + föreskrifter 
Kontroll av genomgången HLR-utbildning 
Kontroll att riktlinjer för ensamarbete finns 
Kontroll av personlarm 

Riktlinjer för ensamarbete finns i den mån att gruppen 
går igenom alla uppdrag i förväg och bedömer om de 
kan utföras ensamt eller i lag, oftast sker det i lag. Om 
ensamarbete förekommer så underrättas alltid 
kollegorna om tid och plats för arbetet samt beräknad 
återkomst till kontoret. Laddad och påslagen 
mobiltelefon tas alltid med. Ensamarbete sker i så liten 
utsträckning som möjligt. 
 
Hjärtstartare i tjänstebilarna, i lokalen på Caroli och i 
Stadshuset kontrolleras årligen. Även första hjälpen-
utrustningen i bilarna kontrolleras. 
De medarbetare som behövt har fått uppdaterat TBE-
vaccin. 
 

 

Kurs "arbete på väg". Skyddskläder + utrustning finns. 
Andra mätmetoder (drönare, skanner etc) 
 
Uppföljning av kurs "Arbete på väg". Ska förnyas 
regelbundet. Resp. chef ansvarig.  
Inventering av skyddskläder och skyddsutrustning 

Utbildningen "Arbete på väg" genomfördes under 
2021. Utbildningen ska förnyas vart femte år. Under 
2022 planeras en utbildning i eco-driving. 
Drönarfotografering och fjärrmätning används för att 
minska arbete på väg. 
 
Skyddskläderna ses regelbundet över. Inköp sker 
endast av CE-märka varselkläder som uppfyller 
reglerna om personlig skyddsutrustning. Medarbetarna 
ska alltid ha hela, rena och fräscha varselkläder som 
är certifierade enligt säkerhetsklass 3. När t ex 
reflexmaterialet tappar sin förmåga, kläderna får hål 
eller blir allmänt slitna så kasseras de. 

 

Förebyggande åtgärder: Säkra bilar, utbildning av 
förare, alkolås, bra däck 
 
Uppföljning av trafikutbildning 
Uppföljning att bilar genomgått service + däckbyten 

Service av bilar och instrument gör med regelbundna 
intervall. Servicekontoret kallar till service/besiktning 
av fordonen, och medarbetarna bokar in service med 
instrumentleverantörer en gång per år. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Riktlinjer för mottagande av besök. Hantering av 
personlarm. Riktlinjer för ensamarbete 
 
Regelbunden information om mottagande av besök. 
Att instruktioner för personlarm finns 
Att riktlinjer för ensamarbete finns 

Under hösten genomfördes en utbildning om Hot och 
våld, för alla medarbetare, genom CKS. 
 
Instruktioner för hur personlarmen fungerar finns och 
larmen testas regelbundet.  

 

Kontroll av inomhusklimat sommartid 
 
Kontroll av att arbetsmiljörond genomförts och att 
resultatet skickats till ansvariga. 
Uppföljning av vidtagna åtgärder. 

Arbete med att åtgärda inomhusklimatet pågår. 
Gemensamt med Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet ska förvaltningen även se över 
solavskärmning och ventilation i Stadshuset då 
inomhusmiljön inte är optimal, särskilt sommartid. 
Lokalförsörjningsförvaltningen kommer att utreda 
möjligheten och äska medel för tak- och 
ventilationsunderhåll i budget 2023. 

Gemensamt med Miljöförvaltningen 
och Stadsledningskansliet ska 
förvaltningen även se över 
solavskärmning och ventilation i 
Stadshuset då inomhusmiljön inte 
är optimal, särskilt sommartid. 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
kommer att utreda möjligheten och 
äska medel för tak- och 
ventilationsunderhåll i budget 2023. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

15 fakturor har kontrollerats, vilket motsvarar 9% av 
det totala antalet. 
7 kontroller har genomförts utan anmärkning 
I 7 fall saknas bifogat program och/eller deltagarlista. 
Underlag finns i två fall men är inte bifogat i 
ekonomisystemet. 
En attest av egen kostnad.  

Analysen visar att ytterligare 
information om hantering av 
underlag vid kurser, resor mm 
krävs. Information till alla 
medarbetare kommer att gå ut via 
intranätet. Ekonomiadministratören 
kommer inte hantera fakturan 
förrän underlagen finns att bifoga. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden 
ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) är rätt fakturerade. Risk för felaktig 
debitering på grund av felberäkningar/fel i 
debiteringsunderlag. 
 
Stickprovsvisa kontroller 1-2% 

43 st kundfakturor och underlag har granskats under 
året, vilket motsvarar 2% av det totala antalet skickade 
fakturor. 
Samtliga är korrekt fakturerade men två stycken 
fakturor är skickade till en annan adress än vad som 
angivits på ansökan om bygglov. Sökanden hade dock 
flyttat vid faktureringstillfället.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över 
gällande direktupphandlingens prisbasbeloppsgränser 

Förvaltningen följer Borås Stads 
direktupphandlingsregler. 

Flera medarbetare har gått utbildning och därmed fått 
tillgång till direktupphandlingsmodulen. Modulen har 
underlättat arbetet med direktupphandlingar och har 
använts vid flera tillfällen under året. 
Förvaltningen meddelar koncerninköp om behov av 
hjälp uppstår.  

Förvaltningen meddelar 
koncerninköp om behovet av hjälp 
finns. Flera medarbetare har gått 
utbildning och därmed fått tillgång 
till direktupphandlingsmodulen. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Arbete med att informera medarbetarna om vikten av 
att i första hand använda sig av upphandlade 
leverantörer pågår löpande. I de fall där avtal saknas 
centralt gör förvaltningen egna direktupphandlingar.  

Uppföljningen av hur avtalen följs pågår också löpande 
och har underlättats i och med det nya 
inköpsanalyssystemet. Under 2021 har 83% handlats 
på avtal och 13% utanför avtal.  

Förvaltningen informerar anställda 
om vikten av att i första hand 
använda sig av upphandlade 
leverantörer. Budgetansvariga ser 
till att avtal med leverantörer 
upphandlade direkt av 
förvaltningen når koncerninköp för 
registrering. 

 

Konjunktur Omvärldsanalys och uppföljning av intäkter 
 
Intäkter följs upp varje månad i särskild ordning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens intäkter följs upp och 
analyserar varje månad i budgetuppföljningen.  

 

1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Verksamhetskontroller/Kv
alitet 

Riskbild: Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv. 
Kontrollmoment: Förvaltningen ansvarar för att det 
finns tydliga riktlinjer samt regler för upphandlingar 
 
Kontroll av eventuella anmälningar 

Inga indikationer finns på att det förekommit mutor, 
otillbörlig påverkan eller jäv. 

Förvaltningen följer SAM-kalendern och Borås Stads 
policy "Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar 
oegentligheter" gick avdelningarna igenom på APT i 
januari enligt plan. 
 
De kontroller som gjorts i Agresso av 
leverantörsfakturor visar inga indikationer på 
oegentligheter. 

Se till att chefer och medarbetare 
har kunskap om regler kring 
upphandling och Borås Stads 
policy "Vårt förhållningssätt - hur vi 
motverkar oegentligheter" 

 



Samhällsbyggnadsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2021 7(8) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Riskbild: Risk med stress att få fram detaljplaner. 
Kontrollmoment: Att detaljplanen håller hög kvalitet 
 
Löpande utvärdering av varje plan efter antagande 

Fjorton detaljplaner har antagits under 2021. 
Granskningen visar att de håller en hög kvalitet. 
Planerna granskas under hela processen utav 
biträdande handläggare, planchef samt plan- och 
bygglovschef. Granskningen görs utifrån innehåll, 
språk och läsbarhet. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder.  

 

Riskbild: Risk att man behandlar byggherrar olika 
beroende på relationer. Kontrollmoment: Förvaltningen 
ansvarar för att det finns tydliga riktlinjer och regler 
 
Kontroll av eventuella anmälningar. 
Utbilda personal så de får kännedom om regler och 
riktlinjer 

Inga indikationer finns på att det förekommit 
särbehandling av vissa byggherrar. Verksamheten 
styrs av lagar och förordningar vilket inte skapar 
utrymme för särbehandling. 

Se till att chefer och medarbetare 
har kunskap om Borås Stads policy 
"Vårt förhållningssätt - hur vi 
motverkar oegentligheter" 

 

Kontroll av informationen på webbsidan och intranätet 
 
Upprätta plan för regelbunden avstämning med 
utsedda ansvariga på varje avdelning 

Den upprättade planen är att kommunikatör 
sammankallar förvaltningens webbgrupp. Gruppen 
består av de som utsett som ansvariga för olika 
avdelningar och sidor på webbsidan. 
Avstämningstillfällena sker en gång i halvåret vid 
behov. Utöver webbgruppens möten sker 
avstämningar med ansvariga när något nytt inträffar 
eller ändras i specifika sakområden som exempelvis 
budget, nya avgifter, nyanställda, en ny lag som träder 
i kraft. 
 
Det finns även i webb-programmet en teknisk 
påminnelsefunktion som påminner ansvariga om att 
uppdatera sidan en gång per år. Det finns också en 
kontroll från centralt håll som utifrån allmänhetens 
frågor, årlig uppdatering, kontroll på länkar och 
blanketter, kontaktar kommunikatör vid behov av 
korrigering. Från centralt håll  görs dessutom en 
återkommande avstämning med alla förvaltningar 
varje kvartal. 
 
Kontrollmetoden som används bedöms fungera 
mycket väl för att förhindra risken av fel eller gammal 
information på webben. 
 
 

Kontroll av korrekt och aktuell 
information på webbsidan 

Fortsätter använda samma 
kontrollmoment som tidigare. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Att rutiner, manualer och lathundar upprättas och 
läggs in i Canea 
 
Inventering av upplagda dokument i Canea 

Under 2021 har cirka 40 rutiner uppdaterats i Canea 
för singelfunktionernas arbetsområden. Därmed har 
kontrollmomentet kunnat uppfyllas väl. 
 
Framöver kommer de återkommande Canea-
avstämningarna med singelfunktionerna vara en bättre 
kontrollmetod. 
 
 

 

Att ansvariga finns på varje avdelning som följer 
förändringar inom aktuella områden 
 
Kontroll att rutiner finns upprättade samt att ansvariga 
medarbetare utsetts 

Utvecklingsledaren omvärldsbevakar varje vecka 
genom att läsa igenom nya rättsfall, relevanta 
nyhetsbrev och Boverkets sidor efter relevanta 
nyheter. Vid förändringar som är relevanta informeras 
berörda.  

 

Teknik Kontinuerlig service och kontroll av instrument. 
Personal med kunskap. Byte av utrustning. 
 
Kontroll att serviceplan finns 

Service av mätinstrument genomförs årligen av 
leverantören. För att flyga drönaren krävs utbildning i 
form av körkort. Rutiner för drönarflygning finns.  

 

2 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 

 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2021 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 

Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för  
(bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade. Risk för felaktig debitering på 
grund av felberäkningar/fel i debiteringsunderlag. 
 
Riskbedömning 2021 

8 

Se över möjligheten att använda 
debiteringsunderlag i ByggR istället för Excel 

 

 Avslutad Under 2021 kopplades ByggR ihop med ekonomisystemet 
vilket gör att debiteringsunderlagen hämtas direkt ur 
system och läses in i Agresso. Den manuella hanteringen 
vid fakturering minskar och risken för fel minimeras.  
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§ 66 

Regler och anvisningar för intern kontroll 

Ärendenummer: 2022-45 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Regler och anvisningar för intern kontroll samt att 
sända denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller 
en god intern kontroll, som innebär:  

• att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet 

• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 
rättvisande 

• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Samhällsbyggnadsnämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige.  

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig del 
av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Regler och anvisningar för intern kontroll 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

1 Syfte 

Syftet med reglerna är att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder och 

bolagsstyrelser upprätthåller en god intern kontroll, som innebär:  

 att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet 

 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin 

är tillförlitlig och rättvisande 

 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och 

förändringar av verksamheten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 

skapa en organisation för den interna kontrollen och se till att regler och 

anvisningar antas. Samhällsbyggnadsnämndens ”Regler och anvisningar för 

intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 

Kommunfullmäktige.  

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 

arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 

Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 

verksamheten. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

2 Organisation  

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns 

säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär 

att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 

regler och anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens beslut och 

direktiv är kända och följs upp.  

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål 

och resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker 

och rapportera dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder 

när den interna kontrollen visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna 

kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 

 



Borås Stad 
Datum 

2022-02-17 
      

      
Sida 

5(7) 

 

Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

3 Ansvarsfördelning 

Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken 

syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande 

inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, 

att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i 

verksamheterna kan ingå i internkontrollplanen.  

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid 

behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  

 Förvaltningschef  

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för 

en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i 

samverkan med nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som 

underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar 

löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för en årlig 

uppföljning till nämnden.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

nämnden. 

 Verksamhetsutvecklare 

Verksamhetsutvecklaren samordnar nämndens arbete med intern kontroll 

genom att ta fram förslag och anvisningar, samordna processerna för intern 

kontroll, utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll samt 

vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra gällande frågor som avser 

intern kontroll. Verksamhetsutvecklaren ska även vara nämnden och 

förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god kontroll. 

 Avdelningschef 

Avdelningschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och 

informera övriga anställda om innebörden. Avdelningschefen har ansvar för att 

det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en 

god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 

rapporteras till förvaltningschef. 

 Medarbetarna  

Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en 

säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

4 Nämndens arbete med intern kontroll 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 

kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 

områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 Riskanalys 

Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet 

men kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas 

ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens och förvaltningens största 

riskbilder. Den ringar in och bedömer på vilket sätt en risk ska omhändertas.  

Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska 

inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för 

verksamheten 

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  

Sannolikhet   Konsekvens  

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 

 3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

De riskområden som bör analyseras är:  

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens 

verksamhet.  

Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 

felaktiga eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga.  

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 

verksamhet.  

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att 

verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt.  

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 

lagar och förordningar eller till interna regelverk.  

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå 

hittas på kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli 

orimligt dyr eller ett självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan 

måste vägas mot de konsekvenser som blir om ett fel uppstår 
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Regler och anvisningar för intern kontroll - Samhällsbyggnadsnämnden 

Riskanalysen är första steget i framtagandet för en intern kontrollplan, vilken 

ska gälla för nästkommande år. 

 Intern kontrollplan 

Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet 

kontrollområden.  

Internkontrollplanen innehåller följande delar:  

• Verksamhet/process  

• Riskbild  

• Riskbedömning  

• Kontrollmoment  

• Kontrollmetod  

• Kontrollfrekvens  

• Kontrollansvarig 

 

 Uppföljning 

När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är 

klar, redovisas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten 

sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 

slutsatser och föreslagna åtgärder. Uppföljningen av internkontrollplanen 

skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för 

kännedom. 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Delegation Kontroll av behörig delegation i myndighetsbeslut. 
 
Stickprov 25 ärenden. 

Stickprov har gjorts på 25 beslut, inga avvikelser 
hittades. 

 

Förvaltningsövergripande Kontroll att rutiner vid krissituationer är kända av 
medarbetarna. 
 
Kontroll att genomgång av rutiner gjorts enligt SAM 

Förvaltningens HR-specialist går årligen igenom 
rutinerna enligt årshjulet med SAM i Stratsys. Som 
komplettering alternativt vid behov gås även rutiner 
igenom på respektive avdelnings APT. 

 

Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden uppfylls inom ekonomiska 
ramar. 
 
Kontroll att ekonomi- och verksamhetsuppföljning görs 
varje månad 

Kontinuerlig uppföljning görs genom 10-dagars, 
pluppsamtal samt budgetuppföljningar. Uppdrag och 
indikatorer kommenteras och rapporteras med aktuell 
status i tertial- och bokslutsrapporterna. 

 Måluppfyllelse 

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
 
Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn 
enligt beslutade tillsynsplaner 

På grund av bland annat Coronapandemin har den 
planerade tillsynen inte kunnat genomföras som 
normalt, vilket betyder att de beslutade 
tillsynsplanerna inte kunnat följas helt under 2021. 

Förhoppningen är att återgå till ett mer 
normalt tillsynsarbete under 2022. 
 

2.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Kontroll att bisyssla anmäls till arbetsgivaren. 
 
Att blankett om eventuell bisyssla har fyllts i vid 
anställningens början. Årlig kontroll av förändringar i 
samband med medarbetarsamtal. 

Eventuell bisyssla anmäls vid anställningens början. 
Uppföljning sker vid medarbetarsamtal årligen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kompetens- och 
resursbrist 

Kontroll att förvaltningen klarar sitt uppdrag trots 
svårigheter att rekrytera, utspridda lokaler etc. 
 
Kontinuerligt strategiskt ledningsarbete. 

Förvaltningen har under 2018 och 2019 beviljats extra 
lönemedel för att kunna behålla kompetent personal 
och på så sätt också minska svårigheten med att 
rekrytera. Under pandemiåren, med allt vad det 
inneburit, har även förvaltningens HR-specialist slutat 
vilket medfört ett glapp i det kontinuerliga HR-arbetet. 
bl.a. vad gäller det övergripande personalarbetet. En 
ny HR-specialist är nu på plats vilket underlättar och 
avlastar mycket för framför allt cheferna på 
förvaltningen. 
Förvaltningen har även framfört önskemål om större, 
fortsatt centralt belägna och helst gemensamma 
lokaler till Lokalförsörjningsförvaltningens 
lokalresursplan, då merparten av nämndens 
tillsynsobjekt ligger centralt, många besökande, 
mycket samverkan och möten inom stadshuskvarteret 
samt för att kunna behålla och attrahera pendlande 
medarbetare. 

 

Arbetsmiljö - hot och 
trakasserier 

Kontroll att rutiner, information och stöd finns 
upprättat. 
 
Kontroll att genomgång av rutiner gjorts enligt SAM 

Förvaltningens HR-specialist går årligen igenom 
rutinerna enligt årshjulet med SAM i Stratsys. Som 
komplettering alternativt vid behov gås även rutiner 
igenom på respektive avdelnings APT. 

 

Social arbetsmiljö Kontroll att verktyg och stöd finns för medarbetare och 
chefer så att den sociala arbetsmiljön inte försämras 
vid distansarbete. 
 
Kontinuerliga avstämningar med medarbetare 
(morgonmöten). 

Förutom kontinuerliga avstämningar med 
medarbetare, är åtgärder som vidtagits inköp av 
teknisk utrustning för att underlätta distansarbete och 
möjligheterna till avstämningar, möten, distans-fika 
etc. 

En successiv återgång till arbete på 
kontoret kommer att inledas under 
2022 vilket innebär att avstämningar, 
möten, fika etc. inte i lika stor 
omfattning kommer att behöva 
genomföras på distans. 
 

Fysisk arbetsmiljö Kontroll att kvalitet på utfört arbete upprätthålls vid 
eventuell hög sjukfrånvaro samt att produktiviteten vid 
distansarbete ej blir lidande på grund av Covid. 
 
Kontinuerliga avstämningar med medarbetare 
(morgonmöten). 

Även i detta avseende hålls kontinuerliga 
avstämningar med medarbetare. En arbetsmiljöenkät 
har även genomförts där enkätssvaren används som 
underlag inte bara för att förbättra den social 
arbetsmiljön, utan också för att förbättra möjligheterna 
att behålla produktivitet och kvalitet i utfört arbete även 
vid distansarbete. 

Även i detta avseende hålls 
kontinuerliga avstämningar med 
medarbetare, och här kommer en 
successiv återgång till kontoret att 
fortsättningsvis innebära att 
avstämningar inte behöver ske på 
distans i samma omfattning. 
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2.3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller skickas till 
rätt person. 
 
Stickprov 50 fakturor varje år 

Av 50 kontrollerade fakturor var rätt belopp och till rätt 
mottagare fakturerat på samtliga. 

 

Upphandling Kontroll att ramavtal tillämpas och att leverantör som 
ej är upphandlad korrekt ej används för inköp i 
verksamheten. Kontroll av avtalstrohet. 
 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Stickprov har gjorts på 10 olika konton och kontroller 
på de leverantörer som Borås Stad inte har avtal med. 
Av de 24 leverantörerna har vi haft avtal med 11 
stycken. Det har inte funnits några andra alternativ till 
leverantörer som vi har avtal med. 

Påminnelse till personalen om att 
kontrollera om avtal finns innan inköp. 
 

Uppföljning budget 
månadsvis 

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot budget ska 
ske månadsvis och lämpliga åtgärder ska vidtagas om 
så behövs. 
 
Genomgång av 10-dagars- och tertialrapporter i 
Stratsys. 

Uppföljning av ekonomin gentemot budget genomförs 
på avdelnings- och förvaltningsnivå varje månad. 

 

Kontroll av avtal och taxor Kontroll att taxor och avtal är korrekta och följs. 
 
Kontinuerlig uppföljning under året. 

Nämnden fastställer årligen taxor enligt en 
indexuppräkning som tillhandahålls av Sveriges 
kommuner och regioner, prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). 

Arbete avseende taxor arbetas med 
kontinuerligt. 
 

2.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Posthantering/Diarieföring Kontroll att gällande regelverk följs avseende 
posthantering och diarieföring av allmänna handlingar. 
 
Stickprov 50 ärenden. 

Av 50 ärenden var 11 ärenden fortfarande öppna. 3 
utav dessa ärenden kan avslutas. 
I tre ärenden framgick det inte på handlingen när 
ansökan inkommit, endast via datumet handlingen var 
inlagd i Ecos. 
I två ärenden var bekräftelse ej utskickad inom 5 
arbetsdagar. 

Då vi inte har digital datumstämpling 
av handlingarna är det viktigt att man 
även lägger in mailet när ansökningar 
och anmälningar skickas med mail så 
att det via mailet framgår när 
handlingarna inkom. Detta är viktigt att 
igen informera om även till 
handläggare då de ibland får in 
handlingar till sin egna mail som leder 
till att de skapar ärenden.  Det är 
viktigt att alltid skicka ut bekräftelse 
vid inkommen anmälan så vi bekräftar 
för den sökanden att vi mottagit 
anmälan. Sånt som ibland kan 
glömmas bort men viktigt att påminna 
om detta även om dessa misstag sker 
sällan. Kan ibland fattas bekräftelse 
ifall handläggarna själva startat 
ärendet och själva mailat den sökande 
med frågor direkt. När hela 
diarieplanen är uppdaterad i Ecos så 
kan det vara bra att börja skicka ut 
påminnelse till handläggarna vid varje 
kvartal att de ska kolla sina pågående 
ärenden för att se om de kan avsluta 
några ärenden. Bra rutin att komma 
igång med igen när den diarieplanen 
är på plats. 
 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Kontroll att beslut gäller vid överprövning. 
 
Stickprov 50 ärenden 

Av 50 granskade ärenden hittades tre avvikelser där 
hänvisning till lagstiftning saknades eller var otydlig. 

Se över vissa av mallarna i Ecos med 
ökad tydlighet till paragrafer, lagar och 
förordningar. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Utskick av beslut Kontroll att handläggning av ärenden inte försenas och 
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser (inom 20 dagar efter kompletta 
handlingar). 
 
Stickprov 25 ärenden. 

Av 25 ärenden har det i tre ärenden skickats ut beslut 
efter mer än 20 dagar. 

Viktigt att handläggarna får all 
avlastning så att de hinner med att 
hantera ärenden. I vissa fall kan det 
dock bli längre än 20 dagar på grund 
av högt tryck med ansökningar i vissa 
perioder eller hög belastning på de 
handläggare som arbetar kring 
semestertider etc. Då är det naturligt 
att det kan ta längre tid och det är ett 
problem som kan vara svårt att 
komma åt. Viktigt att vara tydlig och 
gå ut med information vid till exempel 
semestertider att handläggningstiden 
kan dröja. Så vet de sökande att det 
kan bli längre handläggningstider just 
då. På så sätt kan man också minska 
antalet samtal med frågor gällande 
handläggningstider. 
 

Dokumenthanteringsplan Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 
 
Genomgång av aktuell dokumenthanteringsplan. 

Arbetet pågår med en ny dokumenthanteringsplan för 
hela förvaltningen och beräknas vara antagen av 
nämnden till våren 2022. 

 

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Kontroll att ny lagstiftning förs in i det dagliga arbetet. 
 
Kontinuerlig kontroll av informationen i 
verksamhetssystemen. 

En handlingsplan för det fortsatta arbetet med 
informationssäkerhet har tagits fram tillsammans med 
förvaltningens jurist och Borås Stads 
dataskyddsombud. 

Under 2022 kommer handlingsplanen 
att gås igenom och ett mer 
strukturerat arbetssätt med en 
Informationssäkerhetsgrupp kommer 
att införas för fortsätt arbete med 
bland annat säkerhetsklassningen för 
våra IT-system, uppdatera 
registerförteckningen, webbutbildning 
IT-säkerhet / GDPR för samtliga 
medarbetare, översyn av rutiner kring 
GDPR med mera. Gruppen kommer 
att arbeta tillsammans med stadens 
dataskyddsombud och träffas en gång 
i månaden alt. vid behov. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning intern kontroll 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2021. 

Sammanfattning 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse 
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna 
uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och 
bolagsstyrelse. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån den plan som 
antogs av Miljö- och konsumentnämnden 2020-12-15, § 334 för 2021 och redovisar 
resultat i medföljande uppföljningsrapport. Sammanlagt har 18 riskbilder följts upp 
inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. 
Granskningen har genomförts enligt plan. 

Konsekvensbedömning 
Miljö- och konsumentnämndens årliga uppföljning av förvaltningens risker i 
verksamheten har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension och är 
ett sätt för nämnden att styra att risker identifieras och hanteras inom alla områden.
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§ 22 Dnr GVUN 2022-00007 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontroll 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 
intern kontroll 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 
redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, 
personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för 
Borås Stad.           

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                  
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Uppföljning intern kontroll 2021 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 

intern kontroll 2021.        

Sammanfattning 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, personal, 

ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Analys och slutsatser av kontrollerna redovisas i bilagd rapport.              

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden                                

Samverkan 

FSG 2022-02-11 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Ordförande 
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1 Inledning 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en ny kontrollplan för kommande år. Inför 
upprättande av den nya planen görs en riskanalys. 
Uppföljningen omfattar följande områden: 
· Styrning och ledning 
· Ekonomi 
· Egen verksamhet 
Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Elevärenden Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Risken följs numera upp i kvalitetsbedömningen 1 
gång per år (på hösten), i särskild frågeställning som 
besvaras av funktionerna i elevhälsoteamen. Under 
läsåret har undervisningen och stödinsatser till elever 
via elevhälsans professioner starkt påverkats av den 
rådande pandemin. Resultaten i form av andel elever 
med en gymnasieexamen samt nivån på elevernas 
meritpoäng visar att en stor andel av eleverna fått 
tillgång till det stöd de behövt för att klara sina studier. 
Det finns dock sårbara grupper som drabbats hårt av 
att inte ha full tillgång till stöd i skolan. Dessa elever 
har haft svårare än tidigare att nå målen för 
utbildningen. Inom området bedöms det finnas behov 
av åtgärd. 

Behov av djupare analys kring 
elevgruppers måluppfyllelse 
kopplat till fjärr- och 
distansundervisning. 
Inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet har förvaltningen 
identifierat behov av att djupare 
analysera olika elevgruppers 
måluppfyllelse kopplat till fjärr- och 
distansundervisning. Detta i syfte att 
följa upp den utbildningsskuld som 
finns för de elever som nu går i åk. 1 
och 2 och sätta in åtgärder för att ge 
eleverna förutsättningar att nå en 
gymnasieexamen. Följs upp och 
åtgärd klart till kvalitetsrapporten i 
december. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 
 
Följs upp i särskild frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Antalet avbrott från gymnasieskolans nationella 
program har minskat under läsåret 20/21 och arbetet i 
KAA (kommunala aktivitetsansvaret) är uppstartat och 
pågår enligt plan. Orsakerna till att avbrotten minskat 
är svåranalyserat pga. Covid-19 dvs. är det färre 
elever som gör avbrott från sina studier eller är det 
svårare att uppmärksamma elever som inte deltar i 
undervisningen när den sker via fjärr och distans. Inom 
området bedöms det finnas behov av åtgärd. 

Fortsatt arbete med att utarbeta 
och implementera rutin för 
närvarofrämjande arbetet. 
Arbetet med att utarbeta rutin för 
närvarofrämjande arbete pågår och 
själva arbetssättet med 
implementeras beräknas starta till 
hösten 2022. 

Uppföljning av elevernas avbrott och skolnärvaro 
 
Statistik över avbrott och elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport kvartalsvis 

Under läsåret 20/21 har närvarorapporteringen följts 
upp vid 4 tillfällen (total frånvaro, giltig frånvaro, 
lärarkvittens) i syfte att stärka det främjande och 
förebyggande arbetet med att tidig upptäcka elever i 
riskzonen. En ny rutin för det närvarofrämjande arbetet 
är under utarbetande. 

Fortsatt arbete med att utarbeta 
och implementera rutin för 
närvarofrämjande arbetet. 
Arbetet med att utarbeta rutin för 
närvarofrämjande arbete pågår och 
själva arbetssättet med 
implementeras beräknas starta till 
hösten 2022. 

Följa elevernas kunskapsutveckling 
 
Följs upp i särskild frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Risken har följts upp flera gånger/år i 
prognosuppföljningar, respektive rektors 
kvalitetsbedömning, förvaltningens kvalitetsrapport 
samt i analys av hur förvaltningens resultat står sig i 
jämförelse med Riket. Det totala resultatet står sig väl 
vid jämförelse med tidigare läsår och i jämförelse med 
Riket.  

Behov av djupare analys kring 
elevgruppers måluppfyllelse 
kopplat till fjärr- och 
distansundervisning. 
Inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet har förvaltningen 
identifierat behov av att djupare 
analysera olika elevgruppers 
måluppfyllelse kopplat till fjärr- och 
distansundervisning. Detta i syfte att 
följa upp den utbildningsskuld som 
finns för de elever som nu gå i åk. 1 
och 2 och sätta in åtgärder för att ge 
eleverna förutsättningar att nå en 
gymnasieexamen.  Följs upp och 
åtgärd klart till kvalitetsrapporten i 
december. 

Värdegrundsarbete Följa antalet incidenter 
 
Enligt handlingsplan i drogpolicy samt upprättande av 
uppföljning av drogtester 

En drogpolicy, med tillhörande handlingsplan, togs 
fram inför läsåret 20/21. Under läsåret 20/21 har 
antalet incidenter kraftigt gått ned, anledningen till det 
är sannolikt inte minskad droganvändning utan att 
eleverna under en stor del av året inte varit på plats i 
skolan. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Antagningsorganisationen Årlig analys av antagningsorganisationen och en 
sammanställning av antagningsläget. 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan som 
rapporteras i ÅR. 

Processen har genomförts som planerat. Analys av 
antagningsorganisation och en sammanställning av 
antagningsläget är framtagen och presenterad. 
Analysen och sammanställningen visar på att några av 
utbildningarna är underdimensionerade utifrån 
nämndens målsättning att i så stor utsträckning det är 
möjligt erbjuda eleverna plats på sitt förstahandsval i 
2021 års ansökningsstatistik. Målsättningen är 
platserna på dessa utbildningar utökas och att detta 
omhändertas i processen inför kommande års 
antagningsorganisation.  

 

2.2 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Budgetprocess Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer 
 
Analys av förbättring av prognosträffsäkerhet i slutet 
på året. 

Uppföljningsrutinen har fungerat utan avvikelser hela 
året. Vid prognosticerad avvikelse upprättas 
handlingsplan för ekonomi i balans. Inför 2021 
upprättades handlingsplan för ekonomi i balans och 
den har fullföljts utan avvikelse. 
Vid årsbokslut görs en analys av 
prognosträffsäkerheten. Vid bokslut 2020 var 
avvikelsen -2% och i bokslut 2021 är avvikelsen 
+1,7%. 

 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås Stads 
ekonomistyrningsmodell (tiodagars och tertial). 

Budgetuppföljning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås Stads 
ekonomistyrningsmodell (tiodagars och tertial) har 
skett enligt den systematik som gäller. Förvaltningen 
har bättre kontroll på följsamhet mot budget och 
träffsäkerheten på prognoserna har förbättras. Rutinen 
med uppföljningen som tagits fram fungerar bra. Den 
genomförs månadsvis med verksamhetschefer och 
intendenter. All personal gås igenom och alla 
kostnader gås igenom på enhetsnivå. Dessutom görs 
en bedömning på elevtalen. Anpassningarna som 
genomfördes under 2021 har följts upp och 
omställningsprocessen följdes upp i särskild ordning 
tillsammans med HR-funktionen. Med anledning av 
dessa insatser bedöms risken vara minimerad men 
kommer även fortsättningsvis att följas upp noggrant.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Regelbunden uppföljning 
 
Enligt upprättad handlingsplan. Prognosrapport till 
nämnden 

Uppföljningen har skett enligt den systematik som 
gäller, utan avbrott. 
En elevavräkning har gjorts per 15 mars. Alla elevtal 
har stämts av och en bedömning av elevtalen för 
höstterminen har gjorts tillsammans med 
verksamheterna och antagningsenheten. En prognos 
har även gjorts på elevtalen på köpta-sålda platser och 
en bedömning görs, dock kvarstår en osäkerhet fram 
till skolstart (ca 20% av eleverna ändrar sina val under 
antagningsprocessen). 

 

2.3 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistorna fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. Två gånger per år görs en 
sammanställning över antal beslut per chef. 

Under 2020 genomfördes utbildning med samtliga 
ledningsgrupper. Analys av inkomna beslut jan-mars 
2021 visar att samtliga skolor har anmält beslut under 
perioden, vilket visar på resultat av utbildningen. 
Efter skolstarten hösten 2021 har information och 
påminnelse lämnats till alla verksamheter och 
utbildning har återigen genomförts för tre 
ledningsgrupper, bland annat med nyanställda 
verksamhetschefer och rektorer. Uppföljning av 
inkomna beslut genomfördes som planerat vid fyra 
tillfällen under 2021. Uppföljningen i december visar 
att färre beslut har återrapporterats. 
 

Tydliggöra uppdrag och ge utökat 
stöd 
Identifiera berörda vidaredelegater 
utifrån inrapporterade beslut och 
tydliggöra uppdrag samt ge utökat 
stöd till dessa. 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Följa personalens sjukfrånvaro 
 
HR skickar ut sjukfrånvarostatistik för genomgång och 
analys på respektive LSG 

(Risk för ökad sjukfrånvaro) Sjukfrånvaron har följts 
upp månadsvis och rapporterats i 
månadsuppföljningar och tertialrapporter. Risken har 
följts upp utan avvikelse och processen är 
implementerad. 

 

Följa personalens sjukfrånvaro 
 
HR skickar ut sjukfrånvarostatistik för genomgång och 
analys på respektive LSG 

(Risk för ökad ohälsa till följd av Covid-19) 
Sjukfrånvaron har följts upp månadsvis och 
rapporterats i månadsuppföljningar och 
tertialrapporter. Ledning och huvudskyddsombud har 
regelbundna avstämningar under covid19 och en av 
frågorna som stäms av är sjukfrånvaron kopplat till 
pandemin. Risken har följts upp utan avvikelse och 
processen är implementerad. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Lokaler Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 
 
Behovsinventering/uppföljning och dialog med LFF. 

Regelbundna dialoger med LFF är genomförda enligt 
plan. Behov av tillfälliga lokaler har hanterats i särskild 
ordning. Planen uppdateras årligen genom beslut av 
nämnden i januari. Processkarta för förvaltningens 
lokalförsörjning har tagits fram och implementerats. 
Risken har följts upp utan avvikelse och processen är 
implementerad. 

 

Personuppgifter Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 
 
Årlig självvärdering hur vi arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Det finns nu en ansvarig utsedd som ser till att det 
finns rutiner och att utbildning ges inom området till 
berörd personal. Dataskyddsombud finns som 
kontrollerar och stödjer det arbetet. Uppföljning har 
skett enligt plan utan avvikelser. 
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§ 24 Dnr VAN 2022-00036 1.1.3.1 

Uppföljning av intern kontroll 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll 
2021.         

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

Minimera risker, säkra system och rutiner. 

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde.  

Vård- och äldreförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån 
den plan som antogs av Vård- och äldrenämnden för 2021 och redovisar 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder i medföljande 
uppföljningsrapport.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2021                  
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Uppföljning av intern kontroll 2021 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll 

2021.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

- Minimera risker, säkra system och rutiner. 

- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

- Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde.  

Vård- och äldreförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån 

den plan som antogs av Vård- och äldrenämnden för 2021 och redovisar 

iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder i medföljande 

uppföljningsrapport.               

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2021                                

Samverkan 

Informeras på FSG 2022-02-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen  
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Vård och äldrenämndens uppföljning av intern kontroll 2021 redovisar resultat och sammanställningar med analys, som är av varierad grad, av de 

granskningar som gjorts under året, innehållande iakttagelser och slutsatser. I uppföljningen finns inga vidtagna åtgärder då kontrollerna varit tillräckliga. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rekrytering Kontrollera antalet rekryteringar. 
 
Uppföljning/utfall vid rekrytering. 

Av 2160 ansökningar till Bemanningsenheten 
anställdes 603 personer. 
Mer än hälften nejtackas redan vid telefonkontakt. 
Detta pga. följande anledningar: 
- Att kandidaten har ett annat jobb som inte går att 
kombinera med vårdjobb 
- Att kandidaten inte går igenom bakgrundskontrollen 
- Att kandidaten har bristande kunskaper i det svenska 
språket. Via telefon bedöms kandidatens muntliga 
förmåga samt via skrift i sitt cv, vi tittar även på 
utbildningsnivå. 
Myndighet är fullt bemannade nu men legitimerad 
personal är fortsatt ett bristyrke och det är främst brist 
på sjuksköterskor. När det gäller arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter har läget stabiliserats. 
 
 

Utifrån analysen planeras inga åtgärder 

Sjukfrånvaro Sammanställning sjukfrånvaro per månad 
 
HR avdelningen sammanställer varje månad 
sjukfrånvaron per enhet. 

Beslutstödet PBI har underlättat arbetet med att ta 
fram statistik. Nu kan varje chef enkelt följa sin enhets 
statistik. 
När det gäller sjukfrånvaron för hela förvaltningen, har 
den under hela året varit sjuknande fram till november 
december då den åter ökande med anledning av 
omikronvågen. 
Men som helhet har sjukfrånvaron sjunkit med 1,5 % 
enheter för 2021 jämfört med 2020. 

Utifrån analysen planeras inga åtgärder 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Språkkunskaper Genomgång av antalet språktester som 
bemanningsenheten genomför 
 
Bemanningsenheten utför språktester vid 
rekryteringen och har uppgifter på vilka som klarar av 
testet och vilka som sorteras bort på grund av 
bristande språkkunskaper. 

Bemanningsenheten stämmer av språket med 
kandidaterna redan under första kontakten i telefon 
som innebär att färre antal kandidater som nejtackas 
på grund av språk vid fysisk intervju. Denna är nu 
ca 10% istället för 33% som tidigare år redovisats. Vi 
effektiviserar på så vis våra flöden eftersom vi nu inte 
behöver kalla dessa kandidater på intervju.  

Utifrån analysen planeras inga åtgärder 

Bisyssla Egen granskning samband med introduktion och i 
medarbetarsamtalet. 
 
Checklista finns att använda på introduktion, tas också 
upp på APT då det ingår i SAM-hjulet. Finns också 
med som en punkt på medarbetarsamtalet. 

När de gäller bisyssla sker en granskning i samband 
med introduktionen och vid medarbetarsamtalen. 
Eftersom bisyssla är en del i vårt SAM-hjul är det en 
naturlig del av enheternas pågående 
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsträffarna, APT. 
 

Utifrån analysen planeras inga åtgärder 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid upphandling 
och direktupphandling. 
 
Samtliga vård- och omsorgsboenden granskas. 
Granskning genomförd på samtliga vård- och 
omsorgsboenden i egen regi. Granskningsperioden 
avgränsades till 202101 -202110. Samtliga 
transaktioner från leverantörer söktes fram, 
leverantörer med inköpssaldo under 5 000 kronor samt 
leverantörer med kända avtal sorterades bort. Kvar 
fanns 117 verifikat där stickprov för kontroll har 
tillämpats. 

Granskning visar att det förekommer inköp av 
produkter och tjänster ifrån fel leverantör. Ett sådant 
exempel är fönsterputsning där nytt avtal gäller men 
verksamhet har inte hängt med vid byte av leverantör. 
I samband med inköp av livsmedel händer det att 
vissa avtalsprodukter felaktigt följer med, såsom 
porslin, bestick och blommor. Dialog har förts med 
berörda om vikten av att följa gällande regelverk.  

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 

Upphandling Kontroll av att regelverket är känt och att den följs av 
medarbetarna. 
 
Samtliga vård- och omsorgsboenden granskas. 

Information med chefer på alla nivåer förs kontinuerligt 
i samband med budgetuppföljningar. På de månatliga 
uppföljningsmötena fångas även stora kommande 
inköp upp och då ges kompletterande information 
kring LoU. 
Det sker även en återkoppling sker till de enheter som 
uppmärksammas via internkontrollen att inköp följer 
ramavtal vid upphandling och direktupphandling, där 
avsteg skett. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Privata medel Granskning och kontroll enligt Borås Stads riktlinjer 
gällande enheternas hantering av privata medel. 
 
Utvalda enheter granskas under året genom besök. 
Fem (5) vård- och äldreboenden har granskat 
avseende 2021. 

Samtliga uppvisar brister i olika omfattningar inom 
olika områden. Förslag på åtgärder för att säkerställa 
en korrekt hantering är lämnade till samtliga 
avdelningar. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 

Kundfakturor Egen granskning 
 
Stickprov på ett antal fakturor för att se om de 
stämmer överens med beslut om insats. Tio (10) 
fakturor har granskats om det stämmer överens med 
beslutet om insatser och fakturan. 

De tio granskade fakturorna stämmer alla överens 
med beslut om insatser. Granskningen omfattade 
beslut om omvårdnads- och serviceinsatser. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 

Kontanthantering Avstämning av att kassan överensstämmer samt 
kontroll att rutiner för kontanthantering följs. 
 
Några utvalda kontantkassor granskas under året. 
Fyra (4) av förvaltningens kök har kontrollerats och 
samtliga har en rutin för kassahantering och utsedd 
kassaansvarig. 

På kontrollerade kök finns kassaapparat med 
kortläsare och efter avslutad dag låses kontanter in i 
inbrottssäkra och troligtvis brandfördröjande 
kassaskåp. Samtliga kök har rutiner för hur nycklar 
och koder till låsen hanteras. Kassan räknas och 
redovisas dagligen i alla kök, redovisningen 
sammanställs sedan veckovis. Insättning av kontanter 
sker varannan vecka alt en gång per månad genom 
upphämtning av Loomis. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Hemtjänst Uppföljning av stämplingar i TES. 
 
Listor tas fram ur TES som visar på om stämplingarna 
gjorts hemma hos brukaren, om stämplingar justerats i 
efterhand och om stämplingar gjorts utanför bostaden. 

Alla hemtjänstgrupper i egen regi och med privat 
utförare har granskats. Granskningen visar att 
följsamheten till rutinen har ökat och att de flesta, drygt 
80% av stämplingarna sker hemma hos brukaren. 
Stämplingar som justeras i efterhand har minskat och 
ligger på en nivå under 10%.   

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
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§ 25 Dnr VAN 2022-00033 1.1.3.1 

Regler och anvisningar för intern kontroll 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna Regler och anvisningar för 
intern kontroll.        

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 
skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och 
anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens ”Regler och anvisningar för intern 
kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 
Kommunfullmäktige den 17 november 2021. 

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 
verksamheten. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde.                

Beslutsunderlag 

1. Regler och anvisningar för intern kontroll                  
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Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige den 17 november 2021. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 

Organisation 
Förvaltningens chefer har ansvar för att de processer, rutiner och system som finns säkerställer 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
processer/rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt 
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 

Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 

Vård- och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att 
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan 
ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt 
internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen 
är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 

Verksamhetschef  

Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns processer, rutiner och 
system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska 
verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
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Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns processer, rutiner och system 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att 
processer, rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef 
 

Medarbetarna  

Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 
Riskanalys 

Att granska samtliga processer, rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men 
kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja 
ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av 
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel 
skulle få för verksamheten.  
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs 
på ett kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
 
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  
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Internkontrollplan  

Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 

 Verksamhet/process  

 Riskbild  

 Riskbedömning 

 Kontrollmoment  

 Kontrollmetod 

 Kontrollfrekvens 

 Kontrollansvarig 
 

 
Uppföljning till nämnden  

När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  
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Regler och anvisningar för intern kontroll 2022 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna Regler och anvisningar för 

intern kontroll.        

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 

skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och 

anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens ”Regler och anvisningar för intern 

kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 

Kommunfullmäktige den 17 november 2021. 

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 

arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 

Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 

verksamheten. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde.                

Beslutsunderlag 

1. Regler och anvisningar för intern kontroll                                

Samverkan 

Informeras på FSG 2022-02-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 
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§ 22 Dnr LFN 2022-00040 1.2.4.1 

Uppföljning Intern kontrollplan 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt 
att översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Lokalförsörjningsnämnden fastställer årligen en intern kontrollplan som syftar 
till att följa upp att verksamheten når sina mål, att riktlinjer följs och kontroller 
genomförs. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljölednings-system (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i verksamhets-
systemet.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2021 
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Uppföljning Intern kontrollplan 2021 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt 

att översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen        

        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden fastställer årligen en intern kontrollplan som syftar 
till att följa upp att verksamheten når sina mål, att riktlinjer följs och kontroller 
genomförs. 
 
Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljölednings-system (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i verksamhets-
systemet.    
               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2021                              

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Lokalförsörjningsnämnde
ns prövande roll 

Kategorisering av fastigheter 
 
De förslag på avveckling av objekt som föreslås av 
nämnden redovisas i kategoriseringslistan. 

Förvaltningen har under året slutfört kategoriseringen 
av beståndet. 
 
Kategoriseringen ligger till grund för hur nämnden 
kommer att budgetera och följa upp verksamheten 
inom sitt ansvarsområde. Kategoriseringen innebär att 
fastighetsbeståndets potential förtydligas vilket bidrar 
till en ökad resurseffektivitet. Det kommer att ge goda 
förutsättningar för att bättre kunna möta 
verksamheternas framtida behov av lokaler genom att 
snabbare kunna omsätta lediga lokaler och förädla 
beståndet genom avyttringar och omställningar. 
 
Den nya verksamhetsindelningen gäller från och med  
budgetåret 2022.   

 

Nytt internhyressystem Uppsägningar 
 
Uppsägningar från verksamheterna redovisas vid varje 
nämndmöte. 

Antalet uppsägningar har löpande redovisats 
månadsvis till nämnden. 
 
Antalet uppsägningar för år 2021 uppgår till 10 stycken 
(5 ägda resp. 5 inhyrda objekt). Volymen är i princip 
oförändrad jämfört föregående år. 

 

2 Uppföljning direkta åtgärder 



 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet/Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Underlaget är begärt in av Löneservice enligt rutin. 
Löneservice har kontrollerat följande verksamheter:  

 Försörjningsenheten 

 Integration 

 Jobb Borås Vuxna 

Dessa tre verksamheter var utan anmärkning. 
Löneservice har även kontrollerat Återbruk där det 
fanns en anmärkning. 
Återbruk: 
Det finns flera personer som har regelverk månadslön 
administration men schemat är planerat med olika 
tider. Med det regelverket ska scheman planeras 
mellan 8-17 med 60 minuters rast på 100 % eller så 
behöver verksamheten ändra regelverket. 

 

Bisyssla Bisyssla 
 
Kontrollera att anställda lämnar in sina bisysslor. 

Under år 2021 har det anmälts 7 st bisysslor av 
medarbetare inom Arbetslivsnämnden. 
Rutinen för bisyssla vid nyanställning fungerar väl och 
chefer följer upp i medarbetarsamtal. 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet/Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår, samt 
att program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Granskning av fakturor avseende representation 
och utbildningar. 

Granskning har gjorts under Central administration, 
Jobb Borås samt Relationsvåldsenheten. Det har 
funnits med syfte och deltagarnamn vid alla 
representation och utbildningsfakturor som har 
granskats. 66 fakturor har granskats inga fel har 
upptäckts på dessa fakturor. Under 
Centraladministration har 21 av 31 fakturor granskats. 
Under Relationsvåldsenheten har 5 av nio fakturor 
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Verksamhet/Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

granskats.  Under Jobb Borås arbetsförberande arbete 
samt verksamheten Samordningsförbundet har 41 
fakturor granskats av 82 fakturor. 
 

Kontanthantering Inventering av kontant kassahantering, avstämning av 
att kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. 
 
Stickprov 

Kontroll av kontanthantering på Återbruk. 

Under år 2021 såldes det för 759 581 kr i Återbruks 
butik. Betalningssätten som finns i butiken är 
kontanter, kort samt Swish. Mängden kontanter har 
minskat under se senaste åren. 
Kontroll av kontanthantering på Återbruk har skett 
under året. Kontrollen har bestått av avstämning att 
kassan överensstämmer, samt att kontroll av rutiner 
för kontanthantering följs. Inga fel har hittats vid 
kontrollen.  

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet/Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanställnin
gar 

Arbetsmarknadsanställningar 
 
Stickprov 

Arbetsmarknadsanställningar. 
Det finns rutiner för att säkerställa att alla beslut kring 
arbetsmarknadsanställningar är kvalitetssäkrade. 
Enhetschef beslutar om anställningar på BEA-avtalet. 
Verksamhetschef beslutar om anställningar på AB-
avtalet. i AB-avtalet ingår Trygghetsanställningar. 
Under 2021 påbörjades ett utvecklingsarbete för att 
fortsätta utveckla rutiner och utbilda organisationen.   

 

Försörjningsenheten Hot och våld 
 
Stickprov 

Under 2021 rapporterades 17 händelser avseende hot 
och våld vid enheten. Detta är i samma omfattning 
som år 2020. Under både 2020 och 2021 har antalet 
klienter med fysiska besök varit avsevärt lägre än 
tidigare, men hot och hot om våld förekommer även 
via telefon- och mailkontakter. Vid enheten finns väl 
fungerande rutiner för hur våld- och hotsituationer 
hanteras och enheten arbetar kontinuerligt med att 
följa upp åtgärda. 

 

Externa Utförare Externa utförare 
 
Kontroll av externa utförare som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med vad Arbetslivsnämnden beslutat om. 

Kontroll av Externa utförare. 

 
Arbetslivsnämnden hade år 2021, 7 st IOP.  

 Borås Basket, funkis till jobb 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans  
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Verksamhet/Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

 Norrby, Norrby för Norrby 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 

 Guldkanten 

 Kvinnojouren. 

 IF Elfsborg, Arena för alla, betalas av socialt 
hållbart Borås och stödjer Borås Stads 
gemensamma KAA-enhet.  

Samverkan med externa utförare är reglerade i IOP, 
för varje IOP är finns minst en ansvarig enhetschef 
utsedd som medverkar i styrgruppen och som 
ansvarar för uppföljning med frågor enligt en 
framtagen utvärderingsmall. Inga avvikelser har hittas. 
2021-12-31 avslutas följande IOP, Elfsborg Jobb 
Tillsammans, Norrby för Norrby samt Spira avvecklas 
första kvartalet år 2022.  

Bostäder för nyanlända Bostäder för nyanlända 
 
Kontrollera att alla nyanlända får en bostad 

Kontroll att det finns bostäder för nyanlända 
flyktingar som anvisas till Borås enligt 
bostadsanvisningslagen:   

Under 2021 förmedlades det 8 bostäder för nyanlända 
flyktingar i Borås enligt bostadsanvisningslagen. 
Kravet efter avvisningsbeslutet från Migrationsverket 
är 3 månader vilket i samtliga 8 ärenden verkställdes 
inom tidsramen. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 



  2022-02-24 

Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                        Telefonnummer: 033-35 71 56 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås             
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  Mail: revisionskontoret@boras.se  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kontroll 2021 
 
Revisionskontoret har upprättat förslag till Uppföljning av intern kontroll 2021 för 
Stadsrevisionen enligt bilaga.  
 

Beslut 
 
Revisorskollegiet fastställer upprättad Uppföljning av intern kontroll 2021 samt överlämnar 
densamma till Kommunstyrelsen  
 
 
 
  
 
Boris Preijde  

Ordförande Revisorskollegiet 

     

 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Revisorskollegiet 
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1 Inledning 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Förutom de kontroller 

som genomförts enligt beslutad plan, så har vedertagna faktura- och lönekontroller genomförts av 2020 års underlag. Därutöver sker intern kontroll via 

ett samarbete som kallas SÄKREV, där Borås Stads revisionskontor granskas av Norrköpings Stads revisionskontor. Rapporten föredras och beslutas av 

Revisorskollegiet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontrollmomentet utfört. 
Samtliga förtroendevaldas löner har granskats varje 
månad. 

Personerna är informerade och 
avvikelserna är åtgärdade av 
Revisionschef. 
 

Bisyssla Kontroll att regelverket avseende bisysslor efterlevs 
 
Att fråga under utvecklings-/lönesamtal om eventuella 
bisysslor och stämma av mot inrapporterade bisysslor. 

Kontrollmoment utfört. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Kontrollmomentet utfört utan avvikelser! Ingen åtgärd behöver vidtas. 
Löpande kontroller genomförs 
under året. 
 

Oegentligheter Alltid två i förening vid utbetalning. Kontroll av 
utbetalningsunderlag mot fakturasystem och 
fakturakontroll. Krav vid uppläggning av nya 
leverantörer. 
 

Stickprov utförda. Säkrev har även kontrollerat 
fakturor.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Stickprovskontroller om 15 fakturor samt systemet 
Kommas transaktioner. Tydliga attestregler. Intern 
kontroll av projekt och fakturor. Budgetuppföljning. 

Ekonomi i balans Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk balans 
 
Årets resultat kontrolleras mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Korrekt resultat. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Att revisionsplanen följs och är baserad på en risk- och 
väsentlighetsanalys 
 
Kontroll av att revisionsplanen är baserad på 
riskanalys, antagen av de förtroendevalda, och följs 

Revisionsplanen följs upp varje månad på Kollegiets 
möte 

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 

Frågeställning om omfattning 
 
Årlig frågeställning till förtroendevalda om upplevd 
omfattning av påverkan 

Genomförd innan planeringskonferensen Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Att dialogen med nämnder/förvaltningar varit korrekt 
 
Avstämning att alla rapporter (utan bedömningar) 
skickats på faktagranskning, att alla nämndpresidier 
besökts, samt att träff med hela Kommunstyrelsen 
genomförts. 

Stickprov har utförts, utan avvikelser. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar. 
Stickprov har utförts, utan avvikelser. 

Uppföljning av resurstilldelning 
 
Avstämning med KF:s presidium efter lagda 
budgetförslag 

Avstämt med KF-presidium Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Rutinföljsamhet av gällande styrdokument för IT 
 
Informera om gällande IT-styrdokument. 
Säkerhetskopiera viktiga dokument i händelse av 
datorhaveri. 

Genomgång av rutinen för IT-säkerhet. Kontroll av att 
alla medarbetare genomgått utbildningen 
NanoLearning om digital säkerhet. 

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Verksamhetsstyrning Revisorskollegiet har en styrmodell för 
verksamhetsplanering och uppföljning. 
 

Samtliga aktiviteter färdigställda. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Granskning av genomförda aktiviteter i relation till 
uppsatta mål. 

Verkställighet av beslutade revisionsplaner. Revision 
genomförs enligt revisionsplan, inom rimlig tid och 
genomförda/ påbörjade revisioner. 
 
Kontrollera andelen genomförda respektive pågående 
granskningar enligt planerna. 

Alla pågående eller avslutade enligt plan. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Rättvisande redovisning/årsrapportens utformning 
 
Innehåller årsrapporten den ekonomiska information 
som krävs enligt utgivna anvisningar. Jämförelse av 
årsrapporten gentemot anvisningar för årsredovisning. 

Samtliga ekonomiska sammanställningar korrekta. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Ekonomi i balans - Budgetuppföljning. Uppfyller 
Stadsrevisionen kravet på ekonomisk balans. 
 
Årets resultat kontrolleras mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Avstämd och klar. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Medarbetarsamtal. Minst ett strukturerat 
medarbetarsamtal ska genomföras med varje 
medarbetare per år. 
 
Intervjuer med kontorets medarbetare samt 
revisionschef 

Utfört samtliga medarbetarsamtal digitalt.  Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Minst ett strukturerat lönesamtal ska genomföras med 
varje medarbetare per år 
 
Intervjuer med chef och medarbetare 

Utfört samtliga. Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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§ 15 Dnr TEN 2022-00068 1.2.3.25 

Uppföljning av intern kontroll 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt att 
översända handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl.a. syftar till att: 

- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

- Minimera risker, säkra system och rutiner 

- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

- Säkra en rättvisande redovisning 

- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt 
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  

Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  

Uppföljning av momenten i 2021 års plan har genomförts. I rapporten noteras 
att fungerande rutiner finns inom samtliga delområden samt att information om 
ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.                 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan 2021  
2. Intern kontrollplan 2021  
3. Riskanalys 2021 
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Uppföljning av intern kontroll 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt att 

översända handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.                

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl.a. syftar till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkra en rättvisande redovisning 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 

det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  

 

Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 

årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  

 

Uppföljning av momenten i 2021 års plan har genomförts. I rapporten noteras 

att fungerande rutiner finns inom samtliga delområden samt att information om 

ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.                 



Borås Stad 
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Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan 2021  

2. Intern kontrollplan 2021  

3. Riskanalys 2021  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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1 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Hot och 
trakasserier 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att personal hotas och trakasseras. Följa upp att ev. anmälda hot- och 
våldssituationer gentemot personal hanteras på 
ett bra sätt. 

Avstämning av inkomna 
tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och 
våldssituationer. 
Avstämningen sker 
gentemot den centralt 
framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet 
Canea One. 

Varje år 

Bisyssla Risk att rutinerna 
för bisysslan inte 
följs och att 
anmälan inte sker. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att anmälan av bisyssla inte görs till 
chef. 

Kontroll om rutinerna för bisysslan följs HR chefen begär in svar via 
mejl från samtliga chefer om 
att de lyft bisyssla på deras 
APT. 

Varje år 

2 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att 
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. 
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller. 
Kontrollera att faktureringsavgifter eller 
liknande inte betalats. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i 
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara 
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade (i 
annat fall ska en hänvisning ske på fakturan om 
var dessa uppgifter förvaras). Ev specificerade 
inköpskvitton skannas som bilaga. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov (1-2 %) av konto 
471x , 4772, (614x, 616x) 

Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Vägunderhåll Kapitalförstöring 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt 
underhåll. 

Kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal 
potthål. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Särskoleskjuts Otillräckligt antal 
fordon 
 
Riskbedömning 
2021 

6 

Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker. Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer 
finns i verksamheten. 

Stickprov utvalda datum, 1 
gång/månad. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Klotter Feladresserade 
uppgifter 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Klotter - Risk att handläggning av ärenden 
försenas. 

Klotter - Kontroller hur många felanmälningar 
som inkommer samt se hur många av dessa 
som inte avser Tekniska förvaltningens 
anläggningar. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Otrygghet Otrygghet och 
upplevd otrygghet 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs 
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som 
upplevd trygghet i parker och gångstråk. 

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport 
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys 
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts. 

Stickprov 1 
trygghetsvandring/år. 

Varje år 

4 Beslut  



Riskanalys - 2021 (Tekniska nämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi
Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Ja 2021

Manuella
leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2021

Ekonomi
Representation-
utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås
Stads ordinarie
verksamhet.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Risken
bedöms i
dagsläget som
låg men tas
med i plan för
att säkerställa
att rutinerna
fungerar.

2021

Ekonomi
Kundfakturor-
avgiftsdebitering

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.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej Tidigare
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Ekonomi
Upphandling Risk att Lagen om

offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter
mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler
och policy.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Bra rutiner
finns med bra
kompentens
på nära håll.

2021

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljinngar

2021
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

leverantör som ej är
upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås
Stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott
om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

Personal
Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer
som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal
eller att staden bryter
mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan pga.
många
manuella
underlag.

2021

Hot och trakasserier Risk att personal hotas
och trakasseras.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Ja Till plan enligt
beslut
2019-05-28.

2021

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut
gällande ärenden där
denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Tidigare
uppföljningar
har visat god
rutin i arbetet.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2021

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Tidigare
uppföljningar
har visat på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
under
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller

Bisyssla Risk att rutinerna för
bisysslan inte följs

Risk att chef inte följer
rutinerna för redogörelse

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Till plan enligt
beslut

2021
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal och att anmälan inte
sker.

av bisysslan.
Idag informeras
medarbetaren om
skyldigheten att
informera sin chef om
bisyssla under
introduktionen, detta
ingår i checklistan vid
introduktion. Risk att
anmälan av bisyssla inte
görs till chef, av någon
anledning.

2020-05-11

Egen
verksamhet

Vägunderhåll Kapitalförstöring Risk för kapitalförstöring
p.g.a. eftersatt underhåll.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 2021 Konsekvenser
beskrivs i budget

Egen
verksamhet

Särskoleskjuts Otillräckligt antal
fordon

Risk att antal fordon och
chaufförer inte räcker.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Signaler om
att antal elever
ökar framöver
gör att denna
riskbild måste
bevakas noga.

2021

Egen
verksamhet

Klotter Feladresserade
uppgifter

Klotter - Risk att
handläggning av ärenden
försenas.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2021 Samarbetsprojekt
mellan flera
förvaltningar

Klottersanering inom
24 timmar

Risk att Klottersanering
bland annat pga väder
och vind inte är möjlig att
utföra inom 24 timmar.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Följs upp som
KF uppdrag.

2021

Egen
verksamhet

Färdtjänst Färdtjänsttillstånd Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
av färdtjänsttillstånd.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej God rutin
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsttillstånd. Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
om
Riksfärdtjänsttillstånd.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej God rutin
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

2021

Egen
verksamhet

Otrygghet Otrygghet och upplevd
otrygghet

Risk att
trygghetsskapande
åtgärder inte utförs i
tillräcklig skala. Gäller
såväl trafikmiljö som

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2021
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

upplevd trygghet i parker
och gångstråk.

Egen
verksamhet

Förvaltningsövergripande Uppföljning av
politiskt fattade beslut

Risk att politiska beslut ej
följs.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2021
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1 Inledning 

1.1 Beslut  

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 2021. 

  

Resultat av genomförda kontroller 

Fungerande rutiner finns inom samtliga delområden. 

Information om ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen. 

  

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

  

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Internkontroll har genomförts avseende löner och 
utbetalda arvoden. För kontroll av löner har en 
avdelning kontrollerats. 
Inga avvikelser som kräver åtgärd framkom vid analys 
av materialet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Följa upp att ev. anmälda hot- och våldssituationer 
gentemot personal hanteras på ett bra sätt. 
 
Avstämning av inkomna tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och våldssituationer. Avstämningen 
sker gentemot den centralt framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet Canea One. 

Hot & våldssituationer följs upp varje månad på 
förvaltningens FSG tillsammans med 
skyddskommittén. 

 

Bisyssla Kontroll om rutinerna för bisysslan följs 
 
HR chefen begär in svar via mejl från samtliga chefer 
om att de lyft bisyssla på deras APT. 

Samtliga chefer lyfter frågan om bisyssla vid 
nyanställning, APT under maj månad samt vid det 
årliga medarbetarsamtalet. De eventuells bisysslor 
som anmäls lämnas in till HR chef för att bevaras i den 
anställdes personakt. 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. Betalningsvillkor: 
Kontrollera att betalning sker 30 dagar efter 
fakturadatum. Undantag finns där ex.vis 10 dagar 
gäller. Kontrollera att faktureringsavgifter eller liknande 
inte betalats. 
 
Stickprov 1-2 % 

• Felaktiga YY-koder förekommer ibland 

• YY-koder saknas ibland 

• Pappersfakturor förekommer emellanåt 

• Attestförteckning uppdateras årligen i nämnd, 
beslut i december 

YY-koder 
Ekonom tar kontakt med leverantör för 
att minska antalet felaktiga/saknade 
YY-koder samt pappersfakturor under 
nästa år. 

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i annat fall 
ska en ändamålsbeskrivning vara gjord. Fakturabilagor 
ska finnas inskannade (i annat fall ska en hänvisning 
ske på fakturan om var dessa uppgifter förvaras). Ev 
specificerade inköpskvitton skannas som bilaga. 
 
Stickprov 1-2 % 

Kontroll har gjorts av samtliga fakturor under 
september månad och ingen faktura saknade 
anteckning av innehållet. 

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, samt att 
program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov (1-2 %) av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

• Kontroll av samtliga fakturor på konto 471*, 
477* samt 616*. 

• Flertalet fakturor saknar kommentar om 
deltagare/syfte.  

• Stadens riktlinjer följs.  

Utbildning 
Utbildning för alla chefer på 
förvaltningen gällande representation, 
utförd dec 2021.  
Återkoppling till chefer planeras till 
delårsbokslutet 2022. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Vägunderhåll Kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal potthål. 
 
Sammanställning av felanmälningar i InfraControl. 

Inkomna anmälningar i felanmälningssystemet 
avseende potthål omfattade 399 ärenden. Jämfört 
med tidigare år har antalet anmälda potthål minskat 
vilket är naturligt då återställande av gatorna efter 
fibergrävningarna har hunnit ikapp behovet 

 

Klotter Klotter - Kontroller hur många felanmälningar som 
inkommer samt se hur många av dessa som inte avser 
Tekniska förvaltningens anläggningar. 
 
Sammanställning av felanmälningar i InfraControl. 

Under 2021 har 167 ärenden rörande klotter 
inrapporterats i vårt felanmälningssystem varav 70 var 
feladresserade och har vidarebefordrats till rätt 
instans. Dessutom har 7 ärenden registrerats i 
synpunktshanteringssystemet som var att hänföra till 
felanmälan, Av dessa var 4 ärenden feladresserade. 

 

Otrygghet Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport gjorts 
efter trygghetsvandring samt att analys och prioritering 
av inkomna synpunkter gjorts. 
 
Stickprov 1 trygghetsvandring/år. 

Till följd av gällande restriktioner under covid19-
pandemin har inga trygghetsvandringar genomförts. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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§ 27 Dnr IFON 2022-00006 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten ”Uppföljning av 
intern kontrollplan, 2021” samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2021. Inom området styrning och ledning bedöms följsamheten till rutiner 
vara god. Utvecklingsarbete kring dokumenthanteringsplan och därmed 
hantering av bland annat allmänna handlingar pågår och en ny process för 
avvikelsehantering och Lex Sarah implementerades under 2021. Detta anses 
leda till minskad risk gällande dessa riskbilder framöver.  

De risker som finns inom området personal bevakar HR-enheten. 
Kompetensförsörjning är en utmaning, främst inom barn och unga 
utredningsgrupper och insats. Sammanställning över vakanser följs månadsvis. 
Nytt IT-stöd har tydliggjort processen kring tillbud och arbetsskador. 

Analys av riskerna inom ekonomiområdet bedöms små förutom då det gäller 
följsamhet kring riktlinjer för representation. Kontrollen och analysen visar på 
brister, vilka kan åtgärdas genom information/utbildning kring gällande regler 
för redovisning av representation. 

Då det gäller egen verksamhet är grunden till flera av riskerna och 
kontrollmomenten att brukare ska uppleva delaktighet och medskapande i 
kontakten med oss. Att möta brukare och att ha tid för dessa möten är en 
förutsättning för delaktigheten och medskapandet. Vissa kontrollmoment har 
inte varit möjliga att genomföra, men inte alla. Det kan konstateras att alla 
brukare inte upplever delaktighet, men att vi träffar brukare i relativt stor 
utsträckning. Utifrån de uppgifter vi har, upplever flertalet brukare att de blivit 
lyssnade på och kunnat påverka det stöd de får. Samverkan är ytterligare ett 
pågående utvecklingsområde. Risken att inte kunna rekrytera tillräckligt många 
familjehem är ständigt aktuell och olika insatser kring det pågår kontinuerligt.  

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
Uppföljning av Intern kontrollplan, 2021.    

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontrollplan, 2021    

 



 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Uppföljningen har gjorts utifrån den interna kontrollplan som nämnden fastställt för 2021. Nämnden ser delaktighet och medskapande som viktigt för 

nämndens verksamheter. Under 2021 har flertalet kontrollmoment i kontrollplanen genomförts för att analysera och bedöma om risken kvarstår eller om 

risken undanröjts. Några få kontrollmoment har inte genomförts enligt plan. I de fallen har andra typer av kontroller, som ansetts lämpliga, genomförts 

för att kunna göra en analys kopplat till riskbilden. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Hantering av allmänna 
handlingar 

Stickprov på följsamhet av dokumenthanteringsplan 
 
Stickprov med granskning på 2 enheter, 1 barn och 
unga och 1 inom Vuxen för att se hur 
dokumenthanteringsplan följs, inkluderar rutiner för 
informationssäkerhet. Granskningen fokuserar gallring 
inom myndighetsverksamhet. Stickproven görs varje 
höst. 

Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska personakter, när den enskilde 
inte är född femte, femtonde eller tjugofemte i månaden, gallras 5 år efter 

att sista anteckningen gjordes i ärendet. Vid genomgång av de senaste 
gallringslistorna i sin helhet för både barn och unga myndighet och vuxen 
myndighet, kan konstateras att ärenden där sista anteckningen infördes för 
numera sex år sedan har gallrats, i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen. Följsamheten i denna del bedöms vara god. 
 
Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska alla handlingar avseende 
placerade barn (barn och unga) bevaras. Vid genomgång av de senaste 
gallringslistorna i sin helhet kan konstateras att placeringsärenden på BoU 
myndighet, där sista anteckningen gjordes 2014, har bevarats i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. Följsamheten i denna del bedöms vara 
god. 
 
Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska personakter som avser 
individer födda 5,15 eller 25 i månaden bevaras. Vid genomgång av 
gallringslistorna i sin helhet för både barn och unga och vuxen kan 
konstateras att akterna har bevarats. Följsamheten i denna del bedöms 
vara god. 
 
En reflektion är att ärenden som är av sällsynt art och frekvens löper risk att 
hanteras på ett sätt som inte är i enlighet med gällande 
dokumenthanteringsplan. Eftersom en ny dokumenthanteringsplan är på 
gång kommer SAS att informera om den och därmed även belysa vikten av 
att tillämpa den, kanske särskilt då vi hanterar ärenden som är ovanliga för 
vår verksamhet och som vi därför inte har mycket erfarenhet kring. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Avvikelser/Lex Sarah Uppföljning av årets Lex Sarah och avvikelser 
 
Utifrån rutin och process för Lex Sarah och för 
avvikelser följs samtliga Lex Sarah och avvikelser som 
gjorts under det gånga året. 

Avvikelserna som rapporterats in under 2021 har handlat om en variation 
av brister; ej utlämnade medicindosetter, dubbelbokningar, hot från klienter, 
utskrifter med personuppgifter som hamnat i fel skrivare, brister i 
internsamverkan, klienter som uttrycker missnöje mot personal, förväxling 
av dokument med personuppgifter, andra brister i rättssäkerhet m.m. 
 
Lex Sarah – utredningarna har avsett ett dödsfall och flera olika brister i 
rättssäkerheten. Fyra Lex- Sarah utredningar har genomförts under året 
2021 (fram till november). Ingen av de utförda Lex Sarah- utredningarna 
har avsett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande, varför inga anmälningar har gjorts till IVO. 
 
De åtgärder som har vidtagits med anledning av inrapporterade avvikelser 
och Lex Sarah har varit ex. förstärkta rutiner mellan myndighet och insats, 
ökad kunskap i tekniska frågor (ex. vidarebefordring av mobildata), översyn 
av rutin av hemflytt för placerade barn etc. 
 
Avvikelsehanteringssystemet är tämligen nytt för förvaltningen och det finns 
ingen sammantagen statistik på hur många avvikelser som rapporterats in 
sedan systemet lanserades i april 2021. En kvalificerad uppskattning är att 
mellan 15-20 avvikelser har inkommit. Min bedömning är att en relevant 
mängd avvikelser rapporterats in från april i år. Dock bedömer jag att det 
kommer att ske en ökning under nästa år; inte p.g.a. flera brister utan för att 
vi får större kunskap och erfarenhet kring vad vi ska rapportera in som 
avvikelser. 
 
Vad gäller Lex Sarah- utredningar gör jag bedömningen, även här, att en 
viss ökning kommer ske under 2022. Detta kanske främst med den orsaken 
att förvaltningen återigen har en SAS som har Lex Sarah som ett av sina 
huvuduppdrag. 
 
Risken för att verksamheten har oidentifierade avvikelser minskar med tid 
och erfarenhet, samt med flera informations/utbildningstillfällen om just 
avvikelser och Lex Sarah ute i verksamheten. Med hänsyn till att en SAS 
numera är på plats är min bedömning att en kunskapshöjning i frågorna 
kommer att ske på olika sätt. 
 
När det kommer till uppföljning av åtgärder som identifierats i Lex-Sarah 
utredningarna finns några frågetecken i ansvarsfördelningen mellan chef, 
SAS och verksamhetschef. Den frågan förväntas dock få svar under 
kommande år, vilket kommer att leda till ytterligare tydlighet gällande Lex 
Sarah - processen. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Kontroll om chef har bedömt de under året inlämnade 
anmälningarna om bisyssla 
 
Enkät till chefer utifrån inlämnade anmälda bisysslor 

Istället för att via enkät kontrollera om chef bedömt de under året inlämnade 
anmälningarna om bisyssla, så har HR-enheten via chef begärt in nya och 
uppdaterade anmälningar om bisyssla för samtliga medarbetare. Dessa har 
därefter granskats av HR-enheten i dialog med enhetschef. Bisysslan har 
sedan följts upp i medarbetarsamtalet. 
 

 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Antalet vakanta tjänster rapporteras löpande 

Under 2021 har HR-enheten implementerat en personalsammanställning 
för varje enhet där aktuella vakanser månad för månad går att följa. 
 
Under 2021 har det varit en normal personalomsättning men en stor intern 
rörlighet på grund av intern rekrytering. Mest drabbat har 
utredningsgruppen på Barn och unga och Insats varit. Utökning med 
tjänster inom myndighetsutövning och Insats har också lett till ökat behov 
av rekrytering, som kunnat tillgodoses om än i ett utmanande 
kompetensförsörjningsläge. 
 

 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person med extra 
ansvar för grundintroduktion 
 
Webbenkät och stickprov vid årets slut 

Webbenkät har inte genomförts. Dock har stickprov gjorts vid åtta enheter 
inom både barn och unga- och vuxenområdet. Inom sex av enheterna 
uppger enhetscheferna att de tillsätter en specifikt utsedd person att vara 
"mentor" och ha ett extra ansvar för grundintroduktion. Inom en enhet med 
enbart tre medarbetare arbetar man tätt tillsammans och man har ett 
gemensamt ansvar för introduktion av nyanställd. Vid en enhet har det varit 
en omfattande personalomsättning under 2021. På denna enhet har det 
inte varit möjligt att ha en specifikt utsedd person som ansvarar för 
introduktionen på grund av personalbrist. 
 
Det kan konstateras att enhetscheferna i största möjliga mån tillsätter 
specifik person med ansvar för grundintroduktionen, men då 
personalbristen på en enhet är omfattande kan det vara svårt att ha en 
specifik person med det ansvaret. 
 
Under 2022 kommer introduktion för nyanställda att vara ett prioriterat 
område utifrån kompetensförsörjningsplanen på förvaltningen. 

 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Sker i SAM 

Uppföljning av tillbud och arbetsskador har getts enklare förutsättningar 
genom det nya rapporteringssystemet KIA. Fler händelser rapporteras och 
systemet säkrar upp att de delar som ska genomföras av medarbetare, chef 
och fackligt ombud blir gjorda. Systemet säkrar även upp att åtgärder 
föreslås för att minska risk för att liknande händelser upprepas och att 
åtgärderna genomförs. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

I jämförelse med 2020 kan vi se att risk för hot och våld inom socialt arbete 
har minskat. Chefer jobbar med att lyfta händelser på APT för dialog och 
samarbetet med de fackliga parterna har blivit väl fungerande. Utbildning 
för chefer och fackliga i KIA har genomförts under 2021 och kommer att 
följas upp med ytterligare utbildning under 2022. Tillbud följs systematiskt 
upp på verksamhetsledningar under året. 
 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler följs 
 
Stickprov 

Kontroll av samtliga ramavtal och samtal med enhetschefer om praktisk 
efterlevnad gällande Borås Stads upphandlingsregler. 
 
De ramavtal Individ och familjeomsorgsnämnden/Borås Stad upphandlat 
eller är delaktiga är följande. 
HVB Barn och unga (Adda Inköpscentrals (tidigare Kommentus) avtal 

upprättat på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).) 
HVB Vuxen (Ramavtal i samverkan med Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn) 
Konsulentstödda familjehem barn och unga (Ramavtal i samverkan med 

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn) 
Konsulentstödda familjehem vuxen (Ramavtal i samverkan med 

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn) 
Social företagande (Ramavtal i samverkan med Bollebygd, Herrljunga, 

Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun.) 

Vid upprättande av dessa avtal har reglerna för Koncerninköp följts. 
 
Sökning av platser görs alltid via systemet Placeringsinfo. I första hand görs 
sökning utifrån ramavtal. Vid de tillfällen då det inte finns lediga platser hos 
leverantörerna inom ramavtalen eller då brukares behov inte kan 
tillgodoses genom leverantörernas enligt ramavtalen sker placering utanför 
avtal. Även denna sökning görs via Placeringsinfo. Placeringsinfo innebär 
en övergripande kontrollfunktion genom att de tar bort leverantörer som de 
själva eller genom andra kommuner upptäcker är på obestånd. 
 
Vid placering kontrolleras "grönt ljus" för det mesta, men inte alltid och 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tillfrågas sällan. Ofta behöver 
placering ske snabbt och kontroll via IVO är både resurs- och tidskrävande, 
vilket innebär att det inte alltid är möjligt att få uppgifterna innan placering 
sker. Dock finns ovanstående kontrollfunktion delvis inbyggt genom att 
Placeringsinfo används. Risken bedöms därmed inte vara omfattande. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och representation i samband 
med granskning av leverantörsfakturor 
 
Stickprov 

Stickprovskontroll har gjorts på 6 konferenser/utvecklingsdagar från 4 olika 
verksamheter. Brister fanns i redovisningen i alla 4 verksamheter. I 4 fall 
saknades deltagarlistor och 2 fall saknades tydligt syfte. Det är tydligt att 
det finns oklarheter i förvaltningen kring kommunens riktlinjer samt 
skatteverkets regler kring redovisning av konferenser/utvecklingsdagar 
vilket måste åtgärdas. 
 
Tydligare information/utbildning krävs för vi skall följa gällande regler kring 
representation. 
 

Information/utbi
ldning kring 
gällande regler 
kring 
redovisning av 
representation. 

 

Statsbidrag/ersättningar Statsbidragsansökningar stäms av mot utlysta 
statsbidrag 
 
Genomföra avstämning en gång per år av gjorda 
ansökningar av statsbidrag. Stämma av mot utlysta 
statsbidrag. 

Kontrollen sker genom en genomgång av de utlysta statsbidrag som dels 
finns i Socialstyrelsens statsbidragskalender samt SKRs förteckning av 
utlysta medel. 
 
Tre utlysta statsbidrag har riktats mot något av nämndens 
verksamhetsområden under 2021. Det fanns ytterligare ett statsbidrag för 
kommuners arbete mot hemlöshet med detta år riktades detta endast till 
vissa kommuner och däribland inte Borås stad. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har sökt de två statsbidragen "Subventioner av 
familjehem" och "Sociala insatser för socialt utsatta områden" samt varit 
delaktig i sökandet av statsbidraget för "Utveckling av arbetet mot våld i 
nära relationer". Det senaste sökt i samverkan med andra nämnder och 
Boråsregionen. 
 
Via Sveriges Kommuner och Regioner har Priomedel för att förstärka 
arbetet med barn, unga vuxna med psykisk ohälsa utlysts och detta har 
nämnden ansökt om i samverkan med Sociala omsorgsnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Kontrollen visar därav att samtliga för nämnden möjliga utlysta statsbidrag 
har ansökts. 
 

 

Bankkort Kontroll av förvaltningens rutin för användning av 
bankkort 
 
Stickprov av 8 bankkort med utdrag och redovisning 
under en period. 

Rutinen innebär att de enheter som efterfrågar bankkort får göra en 
förfrågan hos ekonomifunktionen. I förfrågan ska ingå vad syftet är med att 
få ett bankkort. Det kan även finnas tillfällen där ekonomifunktionen 
överlägger med Förvaltningschefen angående vilka som får ha ett bankkort 
i tjänsten. Efter att bankkortet har blivit godkänt av ekonomifunktionen 
skickas en ansökan till Finansavdelning som godkänner eller inte 
godkänner. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen finns det 82 kort, varav fem av dessa har 
två kort, men kopplade mot olika enheter. I internkontrollen 2021 har 8 
bankkort och 44 inköp i september månad granskats. Dessa stickprov har 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

genomförts inom följande enheter:    

 HVB Torstenssongatan (Bankkort för att arbete med HVB 
Torstenssongatan klienter) 

 Stödboende Torstenssongatan (Bankkort för att arbete med 
Stödboende Torstenssonsgatan klienter 

De inköp som gjorts ligger i linje med syftet för vad korten ska användas till. 
Det finns heller inga avvikelser då det gäller de leverantörer som enheterna 
handlat av. Detta tyder på att bankkorten används på ett rätt och riktigt sätt 
utifrån gällande rutin. 
 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem. I augusti har vi 68 
interna familjehem där vi har placerade barn under 18 
år jämfört med 57 interna familjehem i januari. Detta 
har varierat under året något. Efter ytterligare en 
rekryteringskampanj pågår utredning av ett antal nya 
familjehem. 
 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Statistik gällande antal interna/externa familjehem tas fram och följs varje 
tertial. 
I september är det 58 interna familjehem som har ett eller flera barn boende 
hos sig. Här innefattas både nätverkshem, jourhem och familjehem. Antalet 
familjehem är det lägsta antalet sedan hösten 2019. Under senvåren 
avslutade ett jourhem sitt uppdrag och för några ungdomar som varit 
placerade i interna familjehem avslutades insatsen då de fyllt 18 år eller 
gått ur gymnasiet. Flera av de familjehemmen har inte möjlighet/vill inte 
fortsätta sitt uppdrag. 
 
Det var 29 externa familjehem (jourhem och familjehem) som hade barn 
placerade hos sig i september. De externa placeringarna har aldrig varit så 
många som nu. Sökningar av externa placeringar görs enligt ramavtal via 
systemet Placeringsinfo. Vid flera tillfällen har sökningarna resulterat i noll 
antal svar. Det ger signaler om och ligger i linje med slutsatsen i rapporten 
SOU 2014:3, det vill säga att familjehem är en bristvara även nationellt. 
 
Risken att inte kunna rekrytera eller behålla interna familjehem är 
överhängande och medarbetarna inom familjehemsenheten arbetar 
kontinuerligt med marknadsföring och stöttning till de befintliga 
familjehemmen för att behålla dem. 
 

 

BoU mötet med barnet Stickprov i verksamhetssystem 
 
Stickprov/Kontroll utifrån uppföljningsmall i BBIC under 
en månad (kryss i tredningsmall) 

Risken att handläggaren inte träffar barnet i utredningsfasen har 
kontrollerats kontrollmomentet "Antal möten med brukare". Så fokus i detta 
kontrollmoment är barnets delaktighet i uppföljning av interna insatser. 
 
10 ärendet togs slumpvis fram och granskades. Barnen var i åldern 6- 19 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

år. I alla ärenden som granskades var barnen/ungdomarna delaktiga i 
utredningsfasen. Dock var endast de äldre barnen delaktiga i uppföljning av 
själva insatsen. Delvis kan det förstås av att insatsen för de äldre barnen 
var inriktade till dem och de var aktiva deltagare. För de äldre barnen var 
insatsen mer riktad till föräldrarna med ett innehåll av föräldrastöd och 
föräldrastärkande innehåll och därför gjordes uppföljningen endast med 
dem. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

Upplevelse av delaktighet mäts i 
brukarundersökningarna nationell och lokal 
 
Uppföljning av resultaten i brukarundersökningarna 

Nationell brukarundersökning: 

Svarsfrekvensen för enkäten gällande vuxna med missbruksproblematik var 
mycket låg. Något resultat har inte erhållits och analys av upplevelsen av 
delaktighet har därför inte varit möjlig att göra. 
 
Då det gäller unga vuxna så redovisas inte resultat för denna grupp separat 
utan ingår i enkäten för barn och unga. Resultat redovisas i nästa aktivitet i 
den interna kontrollen. 
 
Lokala brukarundersökningar: 

I november/december 2021 genomfördes en brukarrevision av Mobila 
teamen för att få reda på våra brukares upplevelse av insatsen. Resultatet 
kommer att analyseras och sammanställas av Brukarföreningen under 
våren 2022. 
Yxhammarsmottagningen har startat ett arbete med att införa FIT 
(Feedback Informed Treatment) som är ett systematiskt arbetssätt som 
syftar till att få löpande feedback från personen som deltar i en insats. 
 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och nationella 
brukarundersökningar 
 
Uppföljning av brukarundersökningarna 

Nationell brukarundersökning: 

Det är 94 % av tillfrågade barn och unga som svarar att socialsekreteraren 
frågar efter deras synpunkter kring hur deras situation skulle kunna 
förändras. Det är 7 % högre än övriga kommuner i landet som genomfört 
undersökningen. 
 
Då det gäller hur mycket den unge kunnat påverka vilken typ av hjälp de får 
är det 71 % som svarat att de i mycket eller ganska stor utsträckning kunnat 
påverka hjälpen. Det är högre än andra kommuner i landet, men ett lägre 
resultat än 2019 då 85 % svarade positivt på frågan. 
 
Vårdnadshavare som besvarat ovanstående frågor upplever att de har 
lägre grad av inflytande och möjlighet att påverka stödet/hjälpen än vad 
barnen och de unga själva uppger. 
 
Då det gäller placerade barn och unga uppger 100 % av de placerade inom 
familjehem och HVB att de får vara med och bestämma om saker som är 
viktiga för dem i boendet ofta eller ibland. Resultatet är högre än andra 
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kommuner. På samma fråga är det 75 % som uppger ett positivt svar inom 
stödboendet, vilket är lägre än andra kommuner. 
 
Överlag visar brukarundersökningen på ett relativt gott resultat då det gäller 
inflytande och delaktighet. På frågan som gäller påverkan av typ av hjälp 
kan svaren variera beroende på om flertalet barn och unga fått insats enligt 
Socialtjänstlagen på frivillig basis eller om flertalet barn och unga fått 
insatser utifrån tvångslagstiftning (LVU). Eftersom svaren är anonyma är 
det inte möjligt för oss att göra en analys av fördelningen av respektive 
barn/ungdoms insats grund. 
 
Delaktighet är viktigt och ett område där arbete ständigt pågår inom 
förvaltningen. 
 
Lokala brukarundersökningar: 

Under hösten startade Dialogcentrum att använda sig av en enkät till sina 
brukare vid avslut av insats. Fokus på enkäten är upplevelse av delaktighet, 
nöjdhet samt upplevda resultat av det stöd de fått. Det har i dagsläget inte 
inkommit tillräckligt många enkätsvar för att göra en analys men detta 
kommer att göras under 2022. 
 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Antal möten med brukare 
 
Registrera antal möten med brukare under en 2- 
veckorsperiod 

Vi har tagit fram information om hur många enskilda samtal, enskilda möten 
samt möten med vårdnadshavare som genomförts under utredning med 
barn vars utredningar startade under 1-14 februari 2021. 
 
Statistiken visar på att av totalt 48 startade utredningar så har 42 barn haft 
någon form av samtal eller möte med socialsekreteraren under utredning. 
Orsaken att man inte haft samtal/träffats har främst varit låg ålder eller att 
det inte varit till barnets bästa. Av de samtal/möten som genomförts har 1-
11samtal/möten skett per barn och genomsnittligt antal samtal/möten är 
2,7. 
 
Vi ser att socialsekreterarna i stor utsträckning har samtal/träffar barnen, 
vilket kan anses mycket positivt. I de fall barnet inte träffas har en orsak 
dokumenterats och ett konkret ställningstagande gjorts. Detta visar att 
barns delaktighet finns med i som en viktig del i utredningsprocessen, att 
det prioriteras och finns med i socialsekreterarnas dagliga arbete trots 
omfattande administration. 
 
Tiden för mötena har inte varit möjliga att följa i verksamhetssystemet och 
någon tidsstudie har inte varit möjlig att genomföra under 2021. En låg eller 
hög tid med barnen säger inte heller något specifikt om kvaliteten i mötet 
varpå denna mätning prioriterats ned. 
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Samverkan internt i Borås 
stad 

Uppföljning av fyra interna rutiner kring samverkan 
mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan, IFO -
Gymnasieskolan och IFO-SOF. 
 
10 stickprov av ärenden utifrån SIP eller LoSip 

Samverkansrutin IFO-ALF har följts upp i arbetsgrupp och kompletterats 
med delar som rör samverkan kring boendefrågor. Samverkansrutin IFO-
Grundskolan har följts upp dels genom statistik av SIP samt genom 
uppföljningsmöte på verksamhetschefsnivå. En ny rutin kring samverkan 
har under året tagits fram med Gymnasieförvaltningen. Även 
samverkansrutin med SOF har följts upp utifrån de avvikelser som 
redovisats. 

Totalt har under 2021 21 avvikelser inrapporterat kring samverkan inom 
Borås stad. 
 

 

Uppföljning organisatoriska avvikelser 
 
Följa upp organisatoriska avvikelser som berört dessa 
samverkansrutiner under 2021. Arbetssättet med 
organisatoriska avvikelser beräknas starta hösten 
2021. 

Arbetet med processen gällande organisatoriska avvikelser har pågått 
under 2021. Implementering av det nya arbetssättet och tillhörande IT-stöd 
kommer att implementeras i början av 2022 och uppstart sker 28.e mars. 
Organisatoriska avvikelser kommer främst att avse brister på organisatorisk 
nivå. Då något brister direkt gentemot en individ rapporteras en 
individavvikelse. Någon uppföljning av organisatoriska avvikelser har inte 
varit möjlig då arbetssättet ännu inte startats. Däremot har uppföljning av 
samverkansrutinerna skett. Analys av individavvikelserna kommer att ske 
under februari månad då statistiken för 2021 tagits fram. 
 

 

Samverkan externt med 
andra aktörer 

Uppföljning av årets avvikelser utifrån Samordnad 
individuell plan (SIP) i samverkan kommun och Region 
samt eventuella tvister kommun/region. 
 
Sammanställning av samverkansavvikelser 

10 avvikelser har gjorts utifrån samverkan enligt SIP och Västbus. Flertalet 
av avvikelserna beror på att någon som kallats till mötet inte kommit. 
Majoriteten av avvikelser handlar om att Barnet/ungdomen eller 
förälder/vårdnadshavare uteblivit.  När det handlar om att professionella 
inte kommit är det oftast Barn och ungdomspsykiatrin som ej kommit på 
kallat möte. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten ”Uppföljning av 

intern kontrollplan, 2021” samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.   

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2021.  

Inom området styrning och ledning bedöms följsamheten till rutiner vara god. 
Utvecklingsarbete kring dokumenthanteringsplan och därmed hantering av 
bland annat allmänna handlingar pågår och en ny process för avvikelsehantering 
och Lex Sarah implementerades under 2021. Detta anses leda till minskad risk 
gällande dessa riskbilder framöver.  

De risker som finns inom området personal bevakar HR-enheten. 
Kompetensförsörjning är en utmaning, främst inom barn och unga 
utredningsgrupper och insats. Sammanställning över vakanser följs månadsvis. 
Nytt IT-stöd har tydliggjort processen kring tillbud och arbetsskador. 

Analys av riskerna inom ekonomiområdet bedöms små förutom då det gäller 
följsamhet kring riktlinjer för representation. Kontrollen och analysen visar på 
brister, vilka kan åtgärdas genom information/utbildning kring gällande regler 
för redovisning av representation. 

Då det gäller egen verksamhet är grunden till flera av riskerna och 
kontrollmomenten att brukare ska uppleva delaktighet och medskapande i 
kontakten med oss. Att möta brukare och att ha tid för dessa möten är en 
förutsättning för delaktigheten och medskapandet. Vissa kontrollmoment har 
inte varit möjliga att genomföra, men inte alla. Det kan konstateras att alla 
brukare inte upplever delaktighet, men att vi träffar brukare i relativt stor 
utsträckning. Utifrån de uppgifter vi har, upplever flertalet brukare att de blivit 
lyssnade på och kunnat påverka det stöd de får. Samverkan är ytterligare ett 
pågående utvecklingsområde. Risken att inte kunna rekrytera tillräckligt många 
familjehem är ständigt aktuell och olika insatser kring det pågår kontinuerligt.  

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
”Uppföljning av Intern kontrollplan, 2021”.    

Barnkonsekvensanalys 

Nämndens uppföljning av intern kontrollplan innefattar uppföljning av de 

risker som tidigare identifierats gällande verksamhet som bedrivs gentemot barn 
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och unga. På så sätt omfattas barnperspektivet i analys för respektive 

riskområde.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontrollplan, 2021                  

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-17 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Intern kontroll Valnämnden: Uppföljning 2021. 

Valnämndens beslut 

Valnämndens uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns.                

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Valnämnden har genomfört en uppföljning av intern kontroll 2021. Nämnden 

kommer fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av nämndens verksamhet för att 

förbättra arbetet med kommande val.                           

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2021 för Valnämnden.                                   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

2. Stratsys. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan för år 2021. Nämnden har granskat och genomfört en uppföljning av kontrollmomenten som resulterat i 

denna rapport och analys av 2021 års verksamhet i en mellanvalsperiod. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Granskning av beslut i Valnämnden, stickprov 10 st. 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens 
beslut i 10 olika ärenden under 2021. Samtliga 
ärenden var korrekt och Valnämnden var rätt 
beslutsinstans. 

 

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till 
Valnämnden är korrekta enligt gällande 
delegationsordning. 
 
Stickprov 5 st delegationsbeslut till Valnämnden. 

Valnämnden har inte haft några delegationsbeslut 
under året. 

 

Projektledning Etablera en aktivitetsplan för kommande aktiviteter och 
mål, identifiera valprocesser inför kommande projekt 
och val 
 
Kontrollera att aktivitetsplanen efterföljs. 

En aktivitetsplan samt identifiering av valprocesser har 
genomförts av valledaren och även fått förslag på 
valprocesser från SKR som Valnämndens kansli 
arbetar utifrån för att vara väl rustade inför valet 2022. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontrollera att förarbetet/valarbetet följer identifierade 
valprocesser och är i rätt fas. 
 
Uppföljning av ansvarig chef av valledning och 
valsamordning, nulägesredogörelse. 

Förberedelser inför allmänna valen 2022 följer SKR:s 
rekommendationer angående valprocesser och 
tidsplanen fullföljs.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kontrollera att viktiga arbetsuppgifter utförs samt 
upplärning av back-up personal. 
 
Kontrollera att rutiner och manualer finns upprättade 
vid ordinarie personals frånvaro samt att back-up i 
diariet finns. 

Viktiga arbetsuppgifter har utförts samt att juridik- och 
valkoordinatorn lärts upp så att arbetsuppgifter inte är 
sårbara vid ordinarie personals frånvaro. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Ekonomi i balans Uppfyller Valnämnden kravet på ekonomisk balans 
 
Årets resultat kontrolleras mot erhållen budget eller 
nulägesanalys. 

Vid granskning av Valnämndens budget följer 
nämnden ekonomisk balans som även kan ses i 
tertialrapporterna. Valnämnden har nyttjat sitt beviljade 
ackumulerade resultat och går därmed i överskott på 
170 tkr. 

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Ha en god kontakt med Valmyndigheten och granska 
Riksdagens hemsida för uppdateringar kring 
kommande lagförändringar 
 
Kontinuerligt omvärldsbevaka samt delta på 
valnätverksträffar med kommuner och 
Valmyndigheten. 

Valnämndens kansli har en god kontakt med 
Valmyndigheten och träffar dem genom ett valnätverk 
2 gånger/år för att stärka valarbetet och arbeta mer 
strategiskt samt ha god kännedom om eventuella 
lagändringar till nästkommande val. 
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1 Inledning 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska också 
lämnas till Stadsrevisionen. 
Enligt Servicenämndens anvisningar för intern kontroll ska förvaltningschefen därutöver rapportera per halvår till nämnden om arbetet med intern 
kontroll, hur den fungerar samt, vid behov, föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Samverkan Avstämning av samverkan 
 
Servicenämndens presidium initierar och bokar möten 
med koncernens olika presidium och berörda 
tjänstemän, för uppföljning och påverkansarbete i 
positiv anda. 

Under 2021 genomfördes 4 möten med TEK, FOF, BEMAB samt 
BEL. 2021 års fokus var inom områdena hur vi tillsammans kan 
utveckla stadens koncerntänkande samt inom vilka områden det 
finns förutsättningar att utveckla vårt samarbete. Dialogerna har 
varit bra och mötena fyller sin funktion som är att få en ökad 
förståelse för hur vi tillsamman kan utveckla beställa-/ 
utförarmodellen och stöder koncernen. 

 

Omvärldsfaktor: Marknad Avstämning uteblivna beredskapsuppdrag 
 
Bevaka och följa upp utfallet utifrån ett övergripande 
krisberedskapsperspektiv. 

Under 2021 har inga drift avtal sagts upp eller omförhandlats. 
Servicekontoret har även haft bra belägg efter vunna upphandlingar 
som Borås stads koncern har genomfört. Där av har Servicekontoret 
inte haft några problem gällande uteblivna beredskapsuppdrag. 
Servicekontoret märker av en mer positiv bild gällande 
beredskapsuppdragen och att det är allas ansvar att de finns som 
resurser inom koncernen vid extraordinära händelser under de 
gångna året. 

 

2.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rekrytering Statistik för anställda i åldersgrupp 30-39 år 
 
Sammanställning av antalet anställda i åldersgruppen 
30-39 år. Redovisat i procent årsvis i jämförelse med 
föregående år. 

Andelen 30-39-åringar har minskat något när man jämför 2020 och 
2021. År 2020 utgjorde den gruppen 18,4 % och 2021 var det 
17,5 %, Vid nyrekryteringar upprättas alltid kravprofiler och de utgår 
från den arbetsanalys som är gjord för den aktuella anställningen. 
Den kandidat som till sist blir erbjuden anställning är den som bäst 
bedöms matcha den upprättade kravprofilen och den i sin tur utgår 
från den arbetsanalys som gjorts.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisysslor Chef informerar om regler kring bisyssla. 
 
Under perioden januari till juni kontrolleras att samtliga 
chefer med nyanställd personal har fått 
introduktionsmappen enligt ISO-rutin 2595 samt att 
information om bisyssla finns med i SK:s SAM-
presentation som visas på APT. 

Information om bisyssla finns bifogad i den centralt framtagna 
blanketten för medarbetarsamtal som alla chefer och medarbetare 
använder i de samtalen. Vi har också lagt till ett avsnitt om bisyssla i 
vår den presentation som vi tagit fram till SAM-kalendern (SAM: 
Systematiskt Arbetsmiljöarbete) och under maj månad. Under 2021 
har två bisysslor anmälts och ingen av dem har föranlett någon 
åtgärd från arbetsgivarens sida.  

 

2.3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekta attester vid manuell leverantörsbetalning 
 
Samtliga manuella leverantörsfakturor kontrolleras 

Samtliga manuella leverantörsfakturor under 2021 har kontrollerats, 
ver.nr 710751 - 710755 och ver.nr 710901 - 710906, totalt 13 
leverantörsfakturor. Samtliga fakturor har korrekt attest och är 
inskannade i Agresso. 

 

2.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Verksamhetskontroller 
 
Kontroll sker enligt Internrevisionsprogram - ISO. 
Riskbedömningen är generell för samtliga rutiner i 
ISO. 
ISO plan/rapporter presenteras för nämnden i 
samband med riskanalys/intern kontroll samt bifogas i 
Stratsys. 

Under 2021 har tio internrevisioner genomförts. I dem har tre nya 
förbättringsförslag och två avvikelser har redovisats. Två 
förbättringsförslag berör arbetsmiljö och ett handlar om effektivitet 
och miljö. Avvikelserna gällde bl.a. felleverans av brev och paket. 
Även 2021 genomförde RISE externrevision och resultatet av den 
blev nio avvikelser och två förbättringsförslag. Avvikelserna gällde 
bl.a. att vår övergripande inköpsprocess behövde uppdateras samt 
kalibrering av skjutmått i mekaniska verkstaden.  
Servicekontorets internrevisionsrapporter 2021 med 
sammanställning, RISE-revisionsrapport 2021 
samt Servicekontorets internrevisionsprogram 2021-2023 bifogas. 
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§ 20 Dnr SN 2022-00017 1.1.3.1 

Uppföljning Intern kontroll 2021 
 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner förslag till uppföljning av Intern kontroll 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys 
och plan för innevarande år. Uppföljningen ska också lämnas till 
Stadsrevisionen.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontroll 2021 
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Uppföljning Intern kontroll 2021 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner förslag till uppföljning av Intern kontroll 2021.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys 
och plan för innevarande år. Uppföljningen ska också lämnas till 
Stadsrevisionen.               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontroll 2021                  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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Uppföljning Intern kontrollplan 2021 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021 och 
översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.                

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en 
intern kontrollplan. Riskidentifieringens fokus har under 2021 varit att 
identifiera risker inom den egna verksamheten. Arbetet genomfördes med att 
identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå samt i 
Kulturnämnden.  

I kontrollplanen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras samt hur och 
när kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys 
där även uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen.            

Under 2021 har fokus varit på att identifiera risker inom Kulturförvaltningens 
verksamheter. Under året har verksamheterna arbetat löpande med att åtgärda 
dessa. Den pågående pandemin har påverkat verksamheterna, både internt med 
bemanningsfrågor och externt med genomförande av arrangemang. 

De risker som Kulturförvaltningen har identifierat har alla åtgärdats och kunnat 
klarmarkeras med status utfört. Ett par av riskerna ligger utanför förvaltningens 
mandat, men åtgärder har gjorts för att ta dessa vidare till ansvarig part. 
Förvaltningen fortsätter att följa dessa risker under kommande år.                

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan – 2021  

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 24 februari  

 
Linnea Dahlin    
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Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
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1 Inledning 

Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen. 

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå. 

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där även 

uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen. 

Riskidentifieringens fokus har under 2021 varit att identifiera risker inom den egna verksamheten. Arbetet genomfördes med att identifiera risker på 

verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå. Den rådande pandemin har även påverkat verksamheterna. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Anställning/uppdrag 
 
Avstämning vid anställning och/eller medarbetarsamtal 

Vid varje anställning har kontroll av bisyssla skett. 
Resultatet är att det inte finns risk för skadat 
förtroende genom bisyssla. 

 

Personal Dålig arbetsmiljö 
 
Övervaka sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador samt 
personalomsättning 

Förvaltningen arbetar systematiskt med 
arbetsmiljöuppföljning via chefer och på LSG och 
FSG. Under 2022 kommer det systematiska arbetet 
förtydligas. 

 

Följa kravprofilen 
 
Att kravprofilen motsvarar kompetensen hos anställds 
kandidatrekryteringsprocess 

Förvaltningen har tagit fram rekryteringsmallar och 
checklistor som används i högre utsträckning av 
chefer. Det ökar möjligheten till en kompetensbaserad 
rekrytering, utan diskriminering.  

 

Avbrutna rekryteringar 
 
uppföljning av avbrutna rekryteringar samt utbildning i 
lönebildningsprocessen för chefer 

Att rekrytera rätt medarbetare är centralt. 
Förvaltningens mallar och checklistor för rekrytering är 
bra som underlag och används mer frekvent av chefer. 
Förvaltningen följer upp lönebilden i förvaltningen och 
genom det ökar kunskapen om Borås Stads 
lönebildning för chefer, vilket ger dem bättre underlag 
för samtal om lön med sina medarbetare.  

 

Personalärenden 
 
Uppföljning och analys av personalärenden 

Andelen personalärenden har minskat de senaste 
åren och de som skett har hanterats professionellt och 
skyndsamt av chefer. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Utbetalning av lön 
 
Stickprovskontroller på löneutbetalningar 

HR har under året inte fått in några frågor kring 
felaktiga löneutbetalningar. 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Budgetprocess Antal genomförda aktiviteter 
 
Jämförelse mellan årets aktiviteter med föregående 
års. 

Utbudet av aktiviteter har varierat under året. I vissa 
fall har de varit färre i andra fall har de varit i annan 
form än planerat. Det har alltid varit fokus på att i 
möjligaste mån och utifrån angivna förutsättningar 
tillgodose Boråsarnas behov och tillgång till kultur. Ett 
minskat utbud av aktiviteter under året har inte berott 
på nedskärningar i verksamheten utan snarare som en 
effekt av pandemin. 
En anpassning i verksamheten som en konsekvens av 
minskade budgetmedel behöver inte alltid vara 
negativt. Det ger oss förutsättningar att prioritera de 
aktiviteter som ger mest effekt för de vi finns till för.  

 

Månadsuppföljningar 
 
Pågående uppföljningar och analys av arbetet. 

Det finns goda rutiner för budgetuppföljningar under 
året. Budgetplaneringen däremot upplevs dock vara 
kort. Som ett led till att förbättra den tajta tidsram som 
finns kopplat till budgetarbetet kommunicerades i 
början av året en tidplan med tydliga deadlines. 
Dialogen i förvaltningsledningen påbörjades så smått 
redan i mars månad och var en löpande punkt fram 
nämndbeslut i augusti. Borås Stads budgetprocess är 
tight och vi kan påverka den genom att börja prata 
budget i god tid och ha en plan för det kommande 
arbetet som vi är överens om. En ändring av själva 
budgetprocessen ligger inte på förvaltningsnivå att 
avgöra. Den negativa effekt som nuvarande 
budgetprocess ger är svårigheten med att göra 
tillräckliga analyser utifrån de förutsättningar som 
beslutas så sent som i juni månad.  

 

Ekonomi Ramavtalstrohet - Säkerställa att inköp görs utifrån 
regler och riktlinjer kopplat till ramavtal och 
upphandling 
 
Stickprovskontroll av gjorda inköp. 

Under 2021 har samarbetet med Koncerninköp 
intensifierats i frågan. Det gäller både att Kulturen ska 
bli bättre på att handla inom avtal och att applikationen 
att följa upp inköpen ska bli bättre. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2022. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Arkivering - Säkerställa och kontrollera en rättvisande 
redovisning av inköp gjorda med betalkort 
 
Översyn av hantering och arkivering av redovisade 
kostnader som gjorts med betalkort. 

Medarbetare som erhåller nya betalkort får information 
om den administration som krävs för att dokumentera 
inköpen. 

 

Ramavtalstrohet - Säkerställa att inköp görs utifrån 
regler och riktlinjer kopplat till ramavtal och 
upphandling 
 
Stickprovskontroller av gjorda inköp 

se punkten "inköp utanför ramavtal"  

Budgetprocessen - Kontroll och översyn av tilldelade 
uppdrag 
 
Analys utifrån det ekonomiska nuläget 

I samband med nya uppdrag krävs i flera fall en 
förstärkt budgetram för att klara av de nya uppdragen. 
Under året har man, i den mån det gått,  kunnat arbeta 
med de uppdrag som legat inom ram utan att det har 
fått några ekonomiska negativa effekter. Detta kan 
vara en effekt av pandemin. Dels genom att man inte 
alltid har kunnat genomföra uppdragen på det sätt som 
var planerat men också att färre aktiviteter och 
evenemang inom den löpande verksamheten  i vissa 
fall genererat mindre kostnader och därmed gett ett 
större ekonomiskt utrymme. 

 

Inköpsrutiner - Kontroll av att betalkorten används 
enbart i de fall det är nödvändigt 
 
Stickprovskontroll på gjorda inköp. 

Stickprovskontroll görs månadsvis på de kvitton som 
administreras av ekonomienheten och avser betalkort 
kopplat till Stadsteatern. Användandet av betalkort är i 
flera fall nödvändigt. Det har dock uppmärksammats 
att inköp görs från andra länder utanför EU. Dessa 
inköp medför ökad administration, vilket alla inköp med 
betalkort med dess redovisning medför generellt. 
Alternativa inköp och val bör göras i större 
utsträckning för att säkerställa att upphandlade 
leverantörer används i första hand och att faktura 
skickas. Genom det så säkerställer vi också en mer 
transparant och ändamålsenlig redovisning. 
På andra enheter används betalkorten främst till 
marknadsföringstjänster så som annonsering på 
facebook samt för akuta inköp kopplat till evenemang.  

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Säkerhet och trygghet Planering av evenemang 
 
Bedömning och säkerhetsöversyn inför varje 
aktivitet/evenemang över risker som kan uppstå. 

Varje verksamhet har vid behov genomfört 
riskanalyser inför arrangemang och vidtagit åtgärder 
om detta behövts. Resultat är att det inte förelegat 
stora risker utan att man kunnat genomföra som 
planerat, dock med gällande restriktioner.   

 

Biblioteken Antal anmälningar 
 
Tillbudsanmälningar, rapporter från Securitas varje 
kvartal, rapporter tas upp på LSG. 

LSG har, 210414, beslutat om hur Biblioteken i Borås 
ska hantera ensamarbete, riskbedömningar ska göras 
för samtliga bibliotek och uppföljning sker på APT och 
LSG. Under hösten 2021 hölls även en uppföljande 
fortbildning för all bibliotekspersonal i att hantera 
hotfulla situationer, utbildare var CKS. 

 

Budget 2021 
 
Uppföljning av budget och kostnader. 

Krav på effektivisering skedde inför 2021 och har 
justerats med bland annat ett antal minskade 
aktiviteter.  

 

Borås Konstmuseum Antal skadade konstverk 
 
Genomgång av konstsamling och dokumentation av 
skador. 

Påbörjad genomgång av samlingen på konstmuseets 
lager. Förflyttning samt noteringar om konstverkens 
status. Detta är ett omfattande arbete som fortsätter 
2022. Behovet av med ändamålsenliga lokaler är 
framfört till LFF i lokalförsörjningsplan. 

 

Att Arbetsmiljölagen följs 
 
Arbete på stege eller lift ska godkännas av 
arbetsmiljöansvarig, Uppföljning av plan från LFF samt 
prioritering 

Lokalerna är inte tillgängliga och påverkar arbetsmiljön 
trångt lastintag gör arbetet vid byggnaden av 
utställningar försvårat. Behovet av med 
ändamålsenliga lokaler är framfört till LFF i 
lokalförsörjningsplan. 

 

Kontroll av tillgänglighet 
 
Genomgång av lokalerna ur olika 
tillgänglighetsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv. 

Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade för 
besökare. Detta har uppmärksammats för nämnden 
och har varit med i kontrollplanen sedan några år 
tillbaka. Behovet av med ändamålsenliga lokaler är 
framfört till LFF i lokalförsörjningsplan. 

 

Borås Stadsteater Avtal och uppsägningstider 
 
Avtalens uppsägningstider möjlighet till flexibilitet vid 
förändringar i omvärlden. 

Förvaltningen arbetar vidare med att öka kunskapen 
och integreringen med teaterns specifika kollektivavtal, 
Riksavtalet.   

 

Avtalsskrivning 
 
Kontroll av avtal utanför heroma 

Förvaltningen arbetar vidare med att öka kunskapen 
och integreringen med teaterns specifika kollektivavtal, 
Riksavtalet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Planering och kompetensutveckling 
 
Många anställda är ensamma om sin kompetens/i sin 
funktion, vilket kan leda till flaskhalseffekt eller risk vid 
frånvaro av något slag som i sin tur kan leda till 
inställda föreställningar. 

En genomlysning av teaterns organisation och de 
kompetenser som finns har genomförts. Teatern 
arbetar vidare med att minska sårbarheten och öka 
flexibiliteten.   

 

Budgetutfall och faktiskt utfall 
 
Tätare avstämningar med ekonomi, både för 
kommande och periodiserade utgifter 

Teatern kommer från 2022 att arbeta mer 
projektbaserat i ekonomisystemet Agresso.  

 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning, möjlighet till flexibla avtal, 
avstämningar 

Under året har regelbundna avstämningar gjorts, vilket 
gett en bättre överblick av aktuellt ekonomiskt läge. 
Teatern kommer från 2022 att arbeta mer 
projektbaserat i ekonomisystemet Agresso. 

 

Inköp 
 
Kontroll av Inköp via olika kanaler följs upp för varje 
projekt och rapporterar till ekonomi 

Teatern fortsätter att arbeta med inköpsrutinerna.  

Företagskort 
 
Anskaffande av företagskort och beskrivning av 
användningsområde 

Teatern fortsätter att arbeta med inköpsrutinerna.  

Publikantal 
 
Antal publik på de olika föreställningarna, 
rekommendationer från myndigheter (max 50 
personer). 

På grund av pandemin och flertalet förändrade 
restriktioner har teaterns föreställningar antingen 
publikbegränsats eller helt ställts in.  

 

Kulturskolan Icke antagna elever 
 
Ansökningar, IST elevprogram, jämförs med antal 
antagningar. 

Antalet platser på vissa utbildningar är begränsade, 
vilken kan medföra kö.  

 

Påverkan på verksamhetsbudget 
 
Har aktiviteterna minskat pga högre kapitalkostnader 
som påverkat verksamheten. Antal genomförda 
aktiviteter och deltagare. 

Krav på effektivisering skedde inför 2021 och har 
justerats med bland annat ett antal minskade 
aktiviteter för att täcka kapitalkosntader. Resultatet är 
att budgeten nu är mer i balans.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Budgetram 
 
Kontroll om antal antagna avgiftsfria elever har 
minskat 

Äskar 2 MSK till 2022 för att genomföra avgiftsfri 
Kulturskola, men inga medel tillfördes i budget. 

 

Omvärldsanalys i Sjuhärad och Göteborgsregionen 
 
Resultat visar på ökad svårighet att rekrytera 

Översyn av behovet har genomförts, men utmaningen 
att rekrytera utbildad lärarpersonal kvarstår.  

 

Publika Möten Räckvidd - publikantal 
 
Uppföljning av antalet deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

På grund av pandemin och flertalet förändrade 
restriktioner har aktiviteter antingen publikbegränsats 
eller helt ställts in. Detta påverkar antalet möjliga 
deltagare. Räckvidden har ökats genom bl a Tisdagar 
C/O på mötesplatserna. Vi vet inte ännu effekten av 
restriktionerna och i vilken utsträckning publiken 
kommer tillbaka. 

 

De kulturhistoriska 
museerna 

Antalet besökare 
 
Mäta antalet besökare till båda museerna 

Antalet besökare har mätts under året, men på grund 
av pandemin och restriktionerna har antalet besökare 
varit lägre än normalt. Besökarna har däremot kommit 
tillbaka när restriktionerna lättades. 

 

Månadsuppföljningar 
 
Tätare uppföljningar och planering för kommande 
utställningar 

Under året har regelbundna avstämningar gjorts 
månadsvis, vilket gett en bra överblick av aktuellt 
ekonomiskt läge inför planering av utställningar.  

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021 och 
översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.                

Sammanfattning 
Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en 
intern kontrollplan. Riskidentifieringens fokus har under 2021 varit att 
identifiera risker inom den egna verksamheten. Arbetet genomfördes med att 
identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå samt i 
Kulturnämnden.  

I kontrollplanen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras samt hur och 
när kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys 
där även uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen.            

Under 2021 har fokus varit på att identifiera risker inom Kulturförvaltningens 
verksamheter. Under året har verksamheterna arbetat löpande med att åtgärda 
dessa. Den pågående pandemin har påverkat verksamheterna, både internt med 
bemanningsfrågor och externt med genomförande av arrangemang. 

De risker som Kulturförvaltningen har identifierat har alla åtgärdats och kunnat 
klarmarkeras med status utfört. Ett par av riskerna ligger utanför förvaltningens 
mandat, men åtgärder har gjorts för att ta dessa vidare till ansvarig part. 
Förvaltningen fortsätter att följa dessa risker under kommande år.                

Ärendet i sin helhet 
I alla verksamheter finns det risk att oönskade situationer inträffar och som inte 
beredskap finns för. Genom att identifiera risker och se förbättringsområden 
minskas risken för att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som det 
är möjligt att målen uppnås och att en analys kan genomföras efteråt. 

I en riskanalys genomförs bedömningar med sannolikhet och konsekvens med 
efterföljande konkreta åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera 
risker. Riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan som beskriver vad som 
ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. Ärendet gäller uppföljning 
av intern kontrollplan 2021.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen. 
Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för 
verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  

Riskidentifieringens fokus har under 2021 varit att identifiera risker inom den 
egna verksamheten. Arbetet genomfördes med att identifiera risker på 
verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå samt i Kulturnämnden.  

I kontrollplanen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras samt hur och 
när kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys 
där även uppföljning och analys genomförs av Intern kontrollplanen. 
Kolumnen Åtgärd behöver endast fyllas i, om man i analysen kommer fram till 
att det behövs en åtgärd. 

De risker som Kulturförvaltningen har identifierat har alla åtgärdats och kunnat 
klarmarkeras med status utfört. Ett par av riskerna ligger utanför förvaltningens 
mandat, men åtgärder har gjorts för att ta dessa vidare till ansvarig part. 
Förvaltningen fortsätter att följa dessa risker under kommande år.  

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2021 och 
översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan – 2021  

Samverkan 
FSG 2022-02-09 

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

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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§ 25 Dnr FOFN 2020-00127 1.2.3.2 

Uppföljning, intern kontrollplan 2021 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2020-08-31 om nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2021.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 
uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 
med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 
grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 
verksamhetsnivå.  

Uppföljningen 2021 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 
vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. Arbetet har 
till viss del påverkats av Covid-19 pandemin men kunnat genomföras i enlighet 
med plan. Utifrån uppföljningen har förbättringsområden identifierats både på 
verksamhetsnivå och förvaltningsövergripande, dessa redogörs och 
dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 
ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 
att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 
troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 
Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
fortsatta åtgärder är planerade. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.                      

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning intern kontroll 2021, 2022-02-22                  
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1 Inledning 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 
Granskningen ska verifiera att; 

• verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
• den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
• tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och 
uppföljning av denna. 
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 
bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden 
kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 
avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 
 
Stickprovskontroller på efterlevnad av 
dokumenthanteringsplan. 

Under året har fokus varit att färdigställa revideringen 
av dokumenthanteringsplanen. Stickproven visar att  
förvaltningen följer den nuvarande 
dokumenthanteringsplanen. Bedömningen är att den 
nu varande planen följs. Eftersom en ny 
dokumenthanteringsplan är under framtagande 
kommer fortsatta insatser behövas. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Avtal Process för framtagning och uppföljning av avtal 
 
Processkartläggning av arbetet med att ta fram, 
genomföra, följa upp, dokumentera och arkivera avtal. 

En genomgång av arbetet har gjorts under året med 
syftet att hitta förbättringsområden. Lokalsamordnaren 
har fått ett utökat uppdrag att samordna arbetet med 
avtalen och ta fram mallar och stödmaterial. 
Genomgången av processen visar att ett antal olika 
typer av avtal tas fram med föreningslivet och att de är 
utformade på olika sätt. Det övergripande syftet med 
avtalen är att stödja föreningarna och uppmuntra dem 
till att ta större ansvar för skötsel och omsorg och 
anläggningarna. Mycket av arbetet bygger på goda 
relationer och lång tradition av samverkan med 
föreningslivet. Avtalen tas fram för att säkerställa det 
juridiska perspektivet och dokumentera samverkan. 
Initiativen till samverkan kan komma både från 
föreningslivet eller förvaltningen och det är reglerat i 
delegationsordningen vilken typ av avtal som kan 
ingås. Anläggningssamordnarna går kontinuerligt 
igenom anläggningarna och följer upp arbetet samt tar 
initiativ till samverkan. Beroende på vilken anläggning 
det gäller är det olika personer som är inblandande i 
processen, arbetet med framtagande och uppföljning 
sker också på olika sätt. Dokumentation av processen 
sker inom ramen för anläggningssamordnarnas 
uppdrag men det finns en avsaknad av gemensamma 
mallar, eller checklistor som används i processen. 
Avtalen samlas i avtalsmodulen i Ciceron och det finns 
en rutin om att alla utbetalningar knyts till ett 
avtalsnummer. Under årets arbete med att samla och 
samordna avtalen har man identifierat 
förbättringsområden och tagit fram en mall för avtalen. 
Förbättringsområden gällande uppföljningen har också 
identifierats. 
Bedömningen är att det finns en sårbarhet i processen 
då många olika aktörer är involverade och rutinerna för 
framtagande, dokumentation och uppföljning till viss 
del ser olika ut. Det sker också samverkan med 
föreningslivet och framtagande av avtal inom fler 
verksamheter inom förvaltningen än förenings- och 
anläggningsverksamheten. Det är positivt att man har 
tagit initiativ till en samordning kring detta arbete och 
fortsatta insatser krävs kommande år. 
 

Ta fram en rutin med tillhörande 
mallar, checklistor, verktyg för 
processen att ta fram avtal med 
föreningslivet 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Process för framtagning och uppföljning av avtal 
 
Processkartläggning och dokumentation av arbetet 
med att ta fram, genomföra, följa upp, dokumentera 
och arkivera avtal. 

En genomgång av arbetet har gjorts under året med 
syftet att hitta förbättringsområden. Lokalsamordnaren 
har fått ett utökat uppdrag att samordna arbetet med 
avtalen och ta fram mallar och stödmaterial. 
Genomgången av processen visar att ett antal olika 
typer av avtal tas fram med föreningslivet och att de är 
utformade på olika sätt. Det övergripande syftet med 
avtalen är att stödja föreningarna och uppmuntra dem 
till att ta större ansvar för skötsel och omsorg och 
anläggningarna. Mycket av arbetet bygger på goda 
relationer och lång tradition av samverkan med 
föreningslivet. Avtalen tas fram för att säkerställa det 
juridiska perspektivet och dokumentera samverkan. 
Initiativen till samverkan kan komma både från 
föreningslivet eller förvaltningen och det är reglerat i 
delegationsordningen vilken typ av avtal som kan 
ingås. Anläggningssamordnarna går kontinuerligt 
igenom anläggningarna och följer upp arbetet samt tar 
initiativ till samverkan. Beroende på vilken anläggning 
det gäller är det olika personer som är inblandande i 
processen, arbetet med framtagande och uppföljning 
sker också på olika sätt. Dokumentation av processen 
sker inom ramen för anläggningssamordnarnas? 
uppdrag men det finns en avsaknad av gemensamma 
mallar, eller checklistor som används i processen. 
Avtalen samlas i avtalsmodulen i Ciceron och det finns 
en rutin om att alla utbetalningar knyts till ett 
avtalsnummer. Under årets arbete med att samla och 
samordna avtalen har man identifierat 
förbättringsområden och tagit fram en mall för avtalen. 
Förbättringsområden gällande uppföljningen har också 
identifierats. 
Bedömningen är att det finns en sårbarhet i processen 
då många olika aktörer är involverade och rutinerna för 
framtagande, dokumentation och uppföljning till viss 
del ser olika ut. Det sker också samverkan med 
föreningslivet och framtagande av avtal inom fler 
verksamheter inom förvaltningen än förenings- och 
anläggningsverksamheten. Det är positivt att man har 
tagit initiativ till en samordning kring detta arbete och 
fortsatta insatser krävs kommande år. 
 

Samordna arbetet i förvaltningen 
med framtagande av avtal 
 

Öka kunskapen och transparensen 
i processen 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Dokumentation av 
processer 

Dokumentation av processer 
 
Översyn och dokumentation av prioriterade processer. 

Ett arbete har gjorts med att se över och dokumentera 
processer i förvaltningen. Utgångspunkten har varit 
strukturen i dokumenthanteringsplanen. Processerna 
har identifierats på en övergripande nivå. En slutsats 
av arbetet är att processer, rutiner, och tillhörande 
dokumentation finns inom de flesta delar av 
verksamheten , man använder olika system för att 
samla dokumentation vilket är en utmaning. 
Bedömningen är att processkartläggningar bör göras 
inom delar av verksamheten där sårbarheten är större. 
Ett område där vi ser att effektiviteten och 
kvalitetssäkringen kan utvecklas genom 
processorienterat arbetssätt är  inom förenings- och 
anläggningsverksamheten, men det 
processorienterade arbetssättet går att anamma inom 
de flesta verksamheterna. 

 

2.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Rutin för bisyssla 
 
Informationssatsning till alla medarbetare om rutin för 
bisyssla. 

Under året har extra insatser gjorts till förvaltningens 
medarbetare genom tematräff. Nämnden har också 
fått en information. Centrum för kunskap och säkerhet 
har varit behjälpliga i informationssatsningen. Utöver 
detta följer förvaltningen den rutin som staden har och 
arbetet ingår i SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Bedömningen är att det finns en rutin för information 
och arbetet följs upp löpande. 

 

Arbetsmiljö Krishantering 
 
Uppföljning av arbetet med krishantering under 
Coronapandemin på arbetsplatser och FSG. 

Riskbedömningar har genomförts kontinuerligt genom 
året och förvaltningen har haft en övergripande 
uppföljning med skyddsombud och verksamhetschefer 
löpande. Utifrån pandemin och dess påverkan är 
bedömningen att verksamheten har kunnat bedrivas 
med en god arbetsmiljö. Dock har omställningen i 
samband med pandemin påverkat medarbetares och 
chefers arbetsmiljö och vilket vi kommer följa upp 
kontinuerligt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rekrytering Rekryteringsprocess 
 
Utveckling av mallar, checklistor och former för stöd av 
HR funktionen i förvaltningens rekryteringsprocess. 

Checklistor och mallar för rekryteringsprocess är 
färdigställda och har använts vid flertalet rekryteringar i 
förvaltningen. En rekryteringsutbildning är planerad 
under kommande år för cheferna. Sammantaget 
bedöms detta säkerställa en kompetensbaserad 
rekryteringsprocess utan diskriminering. 

 

Lönebildning Kunskap kring lönebildning 
 
Utbildning i lönebildning för förvaltningens chefer. 

En utbildning i lönebild är genomförd och bedöms öka 
chefers möjligheter att förklara medarbetaren den lön 
man har vilket borde öka acceptansen för sin lön. 
Fortsatta insatser är planerade i samband med 
löneöversyn. 

 

2.3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kundfakturaprocessen 
 
Översyn och analys av kundfakturaprocessen. 

Ekonomienheten har goda rutiner för fakturering när 
underlag kommer in. Det har tagits fram olika 
blanketter för att tydliggöra vilken information som 
behövs för att skapa en korrekt faktura. När underlaget 
kommer till ekonomienheten så granskas underlaget 
och behövs kompletterande information kontaktas 
avsändaren. 
Ett förbättringsområde är avsnittet som avser 
beskrivning av tjänst som ska faktureras. Vi upplever i 
flera fall detta avsnitt som ofullständigt vilket medför att 
exempelvis fel momssatser tas ut vid fakturering. I 
flera fall handlar det om tjänster som ska faktureras 
som är kopplade till olika avtal. 
Ett annat förbättringsområde är översynen och 
uppdateringen av avtal som ska faktureras. 
Avtalsansvariga bör ta ett större ansvar för att 
säkerställa att de uppgifter som ska faktureras är 
uppräknade på ett sätt som överensstämmer med det 
som man avtalat om. Det kan handla om räntor, index 
eller annat. Det är också viktigt att ekonomienheten får 
information om när förändringar sker eller om nya avtal 
har tecknats. Inkommer inte denna information sker 
heller ingen fakturering och därmed uteblir intäkterna. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rutin 
 
Översyn av rutiner 

Kunder som inte betalar sina fakturor ska heller inte få 
fortsätta nyttja de tjänster som faktureras. Det kan 
handla om obetalda månadsvisa betalningar genom 
autogiro för badkort eller obetalda fakturor gällande 
lokalbokningar. Det har tagits fram rutiner som 
beskriver vilka konsekvenser en obetald faktura ger för 
kunden samt vilka åtgärder som vidtas. Med dessa 
rutiner som grund behandlas alla kunder på samma 
sätt. Innan en tjänst avslutas sker alltid dialog med 
kunden. Mycket av hanteringen sker idag manuellt 
vilket medför mycket administration, främst kopplat till 
autogiroprocessen. Ett system som hade haft ett 
integrerat kravsystem hade underlättat processen. 

 

Upphandling Ramavtalstrohet 
 
Analys av ramavtalstrohet med hjälp av nytt 
analysverktyg. 

Utifrån den övergripande översyn som gjorts finns, 
precis som föregående år, en uppfattning om att 
upphandlade leverantörer används till största del, i alla 
fall finns den ambitionen hos majoriteten av alla 
beställare. I de fall där tveksamheter finns kontaktas 
Koncerninköp för att få ett förtydligande om vilka avtal 
som gäller. 
Att följa ramavtal kräver en medvetenhet hos den som 
beställer/köper en tjänst. Många inköp sker utanför e-
handelsmodulen vilket gör det svårare att följa avtal. Vi 
ser en risk att avtal inte följs i de fall man gör enskilda 
överenskommelser med föreningar eller andra parter 
att utföra uppdrag åt oss och där vi sedan blir 
fakturerade direkt. 
I nuläget finns ingen rapport eller statistik tillgänglig för 
att på ett tillförlitligt sätt visa hur väl vi följer avtal. Det 
analysverktyg som administreras av koncerninköp är i 
nuläget inte tillräckligt upparbetat för att ge en 
tillförlitlig analys. 

 

Ramavtalstrohet 
 
Löpande stickprovskontroller 

Se analys ovan.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Moms Momsredovisning och kassaredovisning 
 
Stickprovskontroller på 3 enheter. Hur ser 
redovisningarna ut utifrån korrekt moms specificerad? 
Har vi rutiner som säkerställer en korrekt 
kassaredovisning? Finns plan för utbildningsinsatser? 

Ekonomienheten har tagit fram bra underlag för att 
säkerställa en god kassaredovisning. Ambitionen var 
att under året besöka tre enheter för att tillsammans 
med verksamheten titta på hur redovisningen fungerar, 
hur avstämningar görs, hur diffar rapporteras samt hur 
underlagen arkiveras. Utgångspunkten är att lära av 
varandra och tillsammans ta fram sätt som gör att 
redovisningen blir så enkel som möjligt för de i 
verksamheten men att de krav som finns för att 
säkerställa en god redovisning ändå följs. Pandemin 
har gjort att vi dessvärre inte haft möjlighet till detta 
utan verksamhetsbesök kommer att göras under 2022. 
Generellt så upplever vi  en fungerande 
kassaredovisning idag. 

Stickprovskontroller 
Stickprovskontroller enligt plan 2021 
förskjuts till 2022 med anledning av 
Covid- 19 pandemin. 

Autogirohantering Rutiner för betalning 
 
Kontroll av rutiner för betalning. Finns rutiner som 
säkerställer betalning av nyttjade tjänster? Hur ser de 
ut? 

Processen för månadsbetalning av badkort via 
autogiro är idag administrativ tungrodd. Det är flera 
instanser inblandade i processen och det är 
konstaterat att flödet inte är optimalt. Under året har 
ekonomienheten tagit fram bra rutiner för att klargöra 
hanteringen på olika sätt. Rutinerna minskar 
sårbarheten och blir också ett hjälpmedel för att 
klargöra förbättringsområden som kan underlätta 
hanteringen framöver. Pandemin har medfört att 
badenheten har fått anpassa tiderna för öppethållande 
och som en konsekvens av det så har inte 
autogirodragningarna varit igång. Autogirohanteringen 
är under utredning och förhoppningen är att det 
kommer bli smidigare rutiner framöver. Både genom 
en mer kvalitetssäkrad process och minskad 
administration. En lösning kan vara en ny modul som 
hantera processen i befintligt kassasystem. 

 

Rutiner för upplägg/avslut av kunder 
 
Kontroll av rutiner. Finns rutin för  uppläggning och 
avslut för nya och gamla kunder?Hur ser de ut? Är 
rutinerna kända? 

Ekonomienheten har tagit fram bra rutiner som 
förtydligar hanteringen vid obetalda autogirofakturor.  I 
nuläget bedöms dessa fungera på ett bra sätt och vi 
kan i ett tidigt skede identifiera obetalda avgifter och 
vidta de åtgärder som behövs. En mer systembaserad 
lösning hade dock varit det mest optimala alternativet. 
Det är olika parter som hanterar olika delar i 
processen vilket gör helheten mer sårbar. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kassaredovisning Rutin för kassaredovisning 
 
Översyn och kontroll av kassaredovisningen 

I stort finns en fungerande kassaredovisning. 
Ekonomienheten har under 2021 tagit fram en rutin 
som ligger till grund vid utbildningsinsatser. Vi ser dock 
ett behov av verksamhetsbesök för att få en bild på 
hur rutinen fungerar på plats. Det är viktigt att alla som 
ansvarar för kassahanteringen ges förutsättningar 
under sin arbetstid att göra detta. Verksamhetsbesök 
med fokus på en översyn och dialog om 
kassaredovisning kommer att ske under 2022. 

Verksamhetsbesök 
- kassaredovisning 
Besök i verksamheten med fokus på 
översyn och dialog 

Rutin för kassadiffar 
 
Kontroll av rutin för kassadiffar. 

I samband med kassaredovisningar så redovisas 
också diffar separat. Diffarna går att söka ut i 
ekonomisystemet. En sammanställd rapport för 
respektive enhet skickas till ansvarig chef en gång per 
år. Diffar kommuniceras också löpande med närmsta 
chef i samband med bokföring. Större diffar 
omhändertas och utreds omgående. 
 

 

Attestflöden Rutin och informationsmaterial 
 
Kontroll av rutin och informationsmaterial riktat till 
Agressoanvändare. 

I kommunfullmäktige har man tagit fram nya 
attestregler. Utifrån dessa har ekonomienheten tagit 
fram egna anvisningar för att tydliggöra viktiga 
områden som gäller vid attest. Alla attestanter har god 
kännedom om vilka rutiner som gäller.  

 

Kunskap kring attestregler 
 
Information till Agressoanvändare om attestflöde och 
rutiner kring detta. 

I kommunfullmäktige har man tagit fram nya 
attestregler. Utifrån dessa har ekonomienheten tagit 
fram egna anvisningar för att tydliggöra viktiga 
områden som gäller vid attest. Alla attestanter har god 
kännedom om vilka rutiner som gäller.Under 2022 
kommer ekonomienheten i samband med löpande 
ekonomiuppföljningar påminna om attestreglerna och 
vilka riktlinjer som gäller. 

Informationssatsning 
Under 2022 kommer ekonomienheten 
i samband med löpande 
ekonomiuppföljningar påminna om 
attestreglerna och vilka riktlinjer som 
gäller. 
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2.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Medborgardialog Arbetssätt för medborgardialog/medskapande dialog 
 
Översyn av arbetet med medborgardialog och 
medskapande dialog. 

Inom ramen för samarbetsuppdraget demokrati, lokalt 
inflytande och mötesplatser har man genomfört en 
uppföljning och utvärdering under året avseende alla 
tre delar. Förvaltningens breda folkhälsouppdrag, 
samarbetsuppdraget kring inflytande, demokrati och 
mötesplatser, och arbetet med civilsamhället gör att 
det finns en tradition och erfarenhet av att arbeta med 
att öka invånares delaktighet och inflytande. 
Bedömningen är att kunskap kring metoder och 
förståelsen finns hos en stor del av medarbetarna och 
att man arbetar på olika sätt med att ge inflytande och 
delaktighet till invånarna. Utmaningen ligger i att hitta 
en gemensam definition på medborgardialog och 
medskapande dialog och en systematik i arbetet. 
Bedömningen är att det inom förvaltningen finns en 
stark vilja kring utveckling i dessa frågor och att man 
verkar som en initiativtagare, pådrivare och stöd också 
gentemot andra aktörer. En översyn av arbetet med 
medborgardialog pågår på kommunövergripande nivå 
genom beredningsgruppen för medborgardialog. Det 
finns ett behov av en gemensam ansats för staden i 
dessa frågor. Beredningsgruppens roll är att ta fram en 
kommunövergripande definition av medborgardialog 
och en gemensam ansat när man ska arbeta med 
medborgardialog och medskapande dialog. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kunskap i medborgardialog/medskapande dialog 
 
Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare 
och politiker. 

Uppföljningen visar att en utbildningssatsning har 
genomförts för förvaltningens medarbetare men även 
inom ramen för det förvaltningsövergripande arbetet 
med Överenskommelsen. Även politiker har getts 
möjlighet att delta i utbildningssatsningen. 
Utbildningen syftade till att få en gemensam bild av 
samhällsutmaningar och öka förståelsen för 
medskapande arbetssätt. Ett konkret resultat av 
utbildningssatsningen är att man har tagit fram en 
modell som ger förståelse för medskapande 
arbetssätt. Det har också väckts initiativ till nya 
arbetssätt gentemot föreningslivet, och verktyg som 
stödjer medarbetare i ett medskapande arbetssätt. 
Satsningen har också resulterat i en metodutveckling 
kring medskapande arbetssätt på Norrby där man 
bland annat genomfört studiecirklar med invånare för 
att få en gemensam förståelse. 
Inom ramen för förvaltningens breda folkhälsouppdrag, 
samarbetsuppdraget kring inflytande, demokrati och 
mötesplatser, och arbetet med civilsamhället finns en 
tradition och erfarenhet av att arbeta med att öka 
invånares delaktighet och inflytande. Bedömningen är 
att kunskap kring metoder och förståelsen finns hos en 
stor del av medarbetarna. Utmaningen ligger i att hitta 
ett systematiskt arbetssätt och struktur för arbetet 
varför det är viktigt att utbildningssatsningar genomförs 
kontinuerligt för att öka medvetenheten kring frågorna 
och ge en gemensam plattform för dialog. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kunskap i medborgardialog och medskapande dialog. 
 
Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare 
och politiker. 

Uppföljningen visar att en utbildningssatsning har 
genomförts för förvaltningens medarbetare men även 
inom ramen för det förvaltningsövergripande arbetet 
med Överenskommelsen. Även politiker har gets 
möjlighet att delta i utbildningssatsningen. 
Utbildningen syftade till att få en gemensam bild av 
samhällsutmaningar och öka förståelsen för 
medskapande arbetssätt. Ett konkret resultat av 
utbildningssatsningen är att man har tagit fram en 
modell som ger förståelse för medskapande 
arbetssätt. Det har också väckts initiativ till nya 
arbetssätt gentemot föreningslivet, och verktyg som 
stödjer medarbetare i ett medskapande arbetssätt. 
Satsningen har också resulterat i en metodutveckling 
kring medskapande arbetssätt på Norrby där man 
bland annat genomfört studiecirklar med invånare för 
att få en gemensam förståelse. 
Inom ramen för förvaltningens breda folkhälsouppdrag, 
samarbetsuppdraget kring inflytande, demokrati och 
mötesplatser, och arbetet med civilsamhället finns en 
tradition och erfarenhet av att arbeta med att öka 
invånares delaktighet och inflytande. Bedömningen är 
att kunskap kring metoder och förståelsen finns hos en 
stor del av medarbetarna. Utmaningen ligger i att hitta 
ett systematiskt arbetssätt och struktur för arbetet 
varför det är viktigt att utbildningssatsningar genomförs 
kontinuerligt för att öka medvetenheten kring frågorna 
och ge en gemensam plattform för dialog. 
 

 



Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2021 14(15) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Arbetssätt för medborgardialog/medskapande dialog 
 
Översyn av arbetet med medborgardialog och 
medskapande dialog. 

Inom ramen för samarbetsuppdraget demokrati, lokalt 
inflytande och mötesplatser har man genomfört en 
uppföljning och utvärdering under året avseende alla 
tre delar. Förvaltningens breda folkhälsouppdrag, 
samarbetsuppdraget kring inflytande, demokrati och 
mötesplatser, och arbetet med civilsamhället gör att 
det finns en tradition och erfarenhet av att arbeta med 
att öka invånares delaktighet och inflytande. 
Bedömningen är att kunskap kring metoder och 
förståelsen finns hos en stor del av medarbetarna och 
att man arbetar på olika sätt med att ge inflytande och 
delaktighet till invånarna. Utmaningen ligger i att hitta 
en gemensam definition på medborgardialog och 
medskapande dialog och en systematik i arbetet. 
Bedömningen är att det inom förvaltningen finns en 
stark vilja kring utveckling i dessa frågor och att man 
verkar som en initiativtagare, pådrivare och stöd också 
gentemot andra aktörer. En översyn av arbetet med 
medborgardialog pågår på kommunövergripande nivå 
genom beredningsgruppen för medborgardialog. Det 
finns ett behov av en gemensam ansats för staden i 
dessa frågor. Beredningsgruppens roll är att ta fram en 
kommunövergripande definition av medborgardialog 
och en gemensam ansat när man ska arbeta med 
medborgardialog och medskapande dialog. 
 

 

Digitalisering Digitala möten 
 
Översyn av verktyg, arbetssätt och möjligheter när det 
gäller digitala möten. 

Under året har en översyn av teknik och verktyg gjorts 
och verksamheterna har utrustats med verktyg för att 
kunna genomföra digitala möten. Förvaltningens IT- 
samordnare har varit ett stöd i detta och det har även 
erbjudits utbildningstillfällen för genomgång av teknik 
och verktyg vid flera tillfällen under året. Vid 
nämndsmöten har IT- samordnaren funnits med som 
stöd och nämnden har också erbjudits stöd med att få 
tekniken att fungera. Under året har den digitala 
kompetensen ökat och man har testat verktyg för att 
höja kvalitet på möten. Det finns fortsatt ett stort 
intresse kring den digitala utvecklingen och fler 
utbildningstillfällen är planerade kommande år.  
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3 Uppföljning direkta åtgärder 
Anvisning 
 
Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 

 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2021 

Risk för försämrade möjligheter till dialog och 
kreativitet. 
Digitala möten riskerar att minska möjligheten till 
dialog och kreativitet. 
 
Riskbedömning 2021 
9 

Se över verktyg och arbetssätt när det gäller 
nämndsmöten på distans. 
 

 Avslutad  

Risk att ramavtal inte följs 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt används 
för inköp i verksamheten. Borås Stad kan riskera 
att stämmas för avtalsbrott om ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 
 
Riskbedömning 2021 
9 

Information och utbildning kring gällande 
regler som finns. 
 

 Avslutad  
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Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom        

Ärendet i sin helhet 
Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2020-08-31 om nämndens interna 
kontrollplan för 2021. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2021.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 
uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 
med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 
grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 
verksamhetsnivå.  

Uppföljningen 2021 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 
vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. Arbetet har 
till viss del påverkats av Covid-19 pandemin men kunnat genomföras i enlighet 
med plan. Utifrån uppföljningen har förbättringsområden identifierats både på 
verksamhetsnivå och förvaltningsövergripande, dessa redogörs och 
dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 
ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 
att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 
troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 
Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
fortsatta åtgärder är planerade. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        
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Beslutsunderlag 
1. Uppföljning intern kontroll 2021, 2022-02-22                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Susanne Carlsson 
T.f Förvaltningschef 
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§ 17 Dnr FN 2022-00015 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2021 och översända den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Detta ansvar tas genom att nämnden årligen i augusti 
fastställer en internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter 
fungerar tillfredsställande. En gång per år ska nämnden också göra en 
uppföljning av den fastställda planen för att se om internkontrollplanen 
efterföljts och om riskerna har minskat, som en följd av de genomförda 
åtgärderna. Den årliga uppföljningen av internkontrollplanen är en 
sammanställning av året som gått och redovisar alla de processer och moment 
som ska ha kontrollerats. Uppföljningen innehåller utöver information om de 
kontroller och granskningar som genomförts även en analys. Analysen svara på 
om den interna kontrollen varit tillräcklig, om risken kontrollerats och om 
kontrollerna fått förväntade effekter. Resultatet bidrar till arbetet med ständiga 
förbättringar, skyddar från risker samt främjar en rättssäker och transparent 
verksamhet med god måluppfyllelse. 

I samband med årsredovisningen i redovisas resultatet av den interna kontrollen 
till Kommunstyrelsen. 

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2021 har genomförts i 
syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 
tillfredsställande. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning intern kontroll 2021 Förskolenämnden 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
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2022-02-28 
Instans 

Förskolenämnden 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2021 och översända den till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Detta ansvar tas genom att nämnden årligen i augusti 

fastställer en internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter 

fungerar tillfredsställande. En gång per år ska nämnden också göra en 

uppföljning av den fastställda planen för att se om internkontrollplanen 

efterföljts och om riskerna har minskat, som en följd av de genomförda 

åtgärderna. Den årliga uppföljningen av internkontrollplanen är en 

sammanställning av året som gått och redovisar alla de processer och moment 

som ska ha kontrollerats. Uppföljningen innehåller utöver information om de 

kontroller och granskningar som genomförts även en analys. Analysen svara på 

om den interna kontrollen varit tillräcklig, om risken kontrollerats och om 

kontrollerna fått förväntade effekter. Resultatet bidrar till arbetet med ständiga 

förbättringar, skyddar från risker samt främjar en rättssäker och transparent 

verksamhet med god måluppfyllelse. 

I samband med årsredovisningen i redovisas resultatet av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2021 har genomförts i 

syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 

tillfredsställande. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det är en uppföljning av 

intern kontrollplan för 2021. Barnperspektivet och rättighetsprinciperna beaktas 

löpande inom de områden som redovisningen berör. 
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Beslutsunderlag 

Uppföljning intern kontroll 2021 Förskolenämnden 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 



 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Förskolenämnden 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2021. Sammanlagt åtta riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

I uppföljningen redovisas de kontroller som har genomförts, hur många kontroller eller granskningar som ligger till grund samt dess resultat. Om 

analysen av kontrollmomenten har föranlett att åtgärder behöver vidtas återfinns dessa under kolumnen åtgärder i rapporten. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Kontroll av att rutinen är känd. Information om bisyssla 
kommer ges tre gånger per år till förvaltningens 
medarbetare. Informationen ges i maj och i december 
med start 2020 och kommer ingå i kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).  Även SAM i 
januari, under punkten ”Borås Stads förhållningssätt 
om korruption och oegentligheter” kommer information 
ges då punkten kompletteras med jäv och 
attestreglerna. 
 
Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla 
vid det årliga samtalet om 
medarbetaröverenskommelse respektive 
chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare 
har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om 
bisysslan har förändrats under året. 
 
Stickprovskontroll av bisyssla på 20 stycken, chefer 
och medarbetare inom förvaltningen, vid ett ja görs 
kontroll av att anmälan av bisyssla finns. 

Information har getts enligt plan i SAM-almanackan 
och i medarbetarsamtalet. 
 
En stickprovskontroll har genomförts med 20 stycken 
medarbetare inom förvaltningen. Resultatet visar att av 
dessa 20 har tre stycken angett att de har en bisyssla 
och samtliga av dessa tre har också anmält in bisyssla 
enligt rutin. 

I analysen av resultatet framgår att informationen är 
välkänd och anmälan av bisyssla fungerar enligt rutin. 
Inga ytterligare åtgärder krävs. 
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Vikarier Kontroll av tillgången till timvikarier i verksamheterna. 
 
Statistik från bemanningsenheten samt avstämningar 
vid två tillfällen per år i kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Täckningsgraden under sista tertialen för 2021 
ligger mellan 87,4-93,8%, vilket visar att 
bemanningsenheten haft svårare att täcka luckor än 
tidigare. Antalet beställningar under året fortsätter att 
ligga högt, mellan ca 1400 (december) och ca 2100 
(september). 

Vad som även är viktigt att ha i åtanke är att i den 
redovisade täckningsgraden i % inte synliggörs de 
pass där behovet inte täckts fullt ut, vilket gör att det 
kan finns en diskrepans mellan statistikens 
redovisning av täckningsgrad och upplevelsen av täckt 
behov. 
 
Två avstämning har genomförts med alla rektorerna 
under april och november/december 2021. Rektorerna 
fick då svara på hur de upplever tillgången på vikarier i 
verksamheten genom frågeställningen "Upplever du 
att ni får timvikarier i den utsträckning ni har behov 
av?".  Vid andra avstämningen tillfrågades 51 rektorer, 
varav sju inte svarade. Av de 44 som har svarat har 28 
rektorer angett att de inte får timvikarier i den 
utsträckning de har behov av. Tio rektorer svarar att 
de får vikarier i den utsträckning som de önskar, tre 
anger att de får vikarier enligt behov ”för det mesta” 
och tre anger att de inte har något behov av vikarier 
från bemanningsenheten. 
 
Resultatet visar att tillgången på vikarier inte uppfyller 
förvaltningens behov, och rektorerna får inte tillgång till 
vikarier i den utsträckning som behövs för att matcha 
behovet. Det har skett en tydlig förändring under 
senare delen av 2021, vilket tyder på att situationen är 
starkt påverkad av pandemin och utvecklingen av 
efterfrågan på arbetskraft i samhället. 
 
Förskolenämnden ser behov av att följa upp tillgången 
på vikarier igen.  

Fortsatt statistikuppföljning av 
tillgången på vikarier 

Under 2022 kommer tillgången på 
timvikarierna att följas upp. 

Åtgärder vidtas i 
Förskoleförvaltningens 
verksamhetsplan 

Risken har tagits med i 
Förskoleförvaltningens 
verksamhetsplan för 2022 där insatser 
för att minska bristen på vikarier 
kommer vidtas. 
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2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kundfakturor Kontroll av att hantering av kundfakturor sker i enlighet 
med regelverket. 
 
I syfte att säkerställa att kontrollerna genomförs i 
enlighet med regelverket, roteras ansvarsområde en 
gång per termin, Vilket innebär att samordnarna den 
månaden kontrollerar kollegas ansvarsområde. 

Samordnarna har omorganiserats i arbetsgrupper och 
en grupp har särskilt ansvar för kontroll. Under 2021 
har rotering av hanteringen av kundfakturor skett vid 
personals frånvaro. Samtliga samordnare har minst en 
gång per termin varit inne och skött andra 
samordnares kontrolluppgifter. Roteringarna motsvarar 
kontrollmomentet i internkontrollplanen. Mindre 
avvikelser har konstaterats inom kontrollen av 
sammanboende vårdnadshavare, under våren 2021. 
Åtgärder har vidtagits för att korrigera felaktigheterna 
och förebygga att felen uppstår framöver. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
En gång per år inkommer samtliga rektorer med 
skriftligt underlag om behov och önskemål kring inom- 
och utomhusmiljö, vilket sedan sammanställs i en 
rapport kring lokalernas beskaffenhet. Uppföljning via 
kvalitetsdialog med lokalsamordnare. En prioritering av 
behov och önskemål görs och framförs i nämndens 
lokalplan varje år. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kommande "Rutin för nybyggnation av förskola". 

Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga förskolornas inne- 
och utemiljö har genomförts med samtliga rektorer. 
Rektorerna har inkommit med skriftliga underlag med 
en analys kring behov och önskemål. Det som 
framkommit i kvalitetsdialogerna sammanställs och 
prioriteras i Förskolenämndens Lokalbehovsplanen 
som nämnden översänder till 
Lokalförsörjningsnämnden. 
Utifrån årets inkomna synpunkter och dialoger har 
Förskolenämnden i Lokalbehovsplanen valt att särskilt 
uppmärksamma behovet av lås, larm och 
passagesystem. Utöver dialogen har vi löpande under 
året dialoger om uppkomna behov som omhändertas 
via hemställan till Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Arbetet med funktionella och ändamålsenliga lokaler 
omhändertas inom processen för lokalplanering vilket 
gör att kontrollen inte medför några ytterligare 
åtgärder. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kontroll om förskolorna är tillgängliga med 
kollektivtrafik och finns i anknytning till gång- och 
cykelväg. 
 
Varje år stämmer förvaltningen av med rektorerna om 
förskolorna är tillgängliga med buss i samband med 
insamlandet av underlag till rapporten Lokalernas 
beskaffenhet. 

Förskolenämnden arbetar efter Borås Stads Riktlinjer 
för nybyggnation och ombyggnation av förskola. I 
riktlinjerna omnämns vikten av att logistiken kring 
lämning/hämtning är viktig att beakta. Gång- och 
cykelvägar till och från förskolan bör ge valmöjlighet 
för vårdnadshavare att avstå bilen. 
 
Risk för brister gällande placering av förskola och dess 
tillgänglighet har följts upp i den enkät som rektorerna 
svarar på i samband med kvalitetsdialog om 
lokalernas beskaffenhet. I enkäten har rektorerna fått 
svara på två påstående: "Förskolan är lokaliserad så 
att den är tillgänglig med buss" och "Förskolan är 
tillgänglig via gång och/eller cykelbana". 
 
Samtliga rektorer har svarat på enkäten och resultatet 
visar att 82 % av förskolorna är tillgängligt lokaliserade 
med buss. 12 % svarar delvis på att förskolan är 
tillgänglig med buss och 6 % att förskolan inte alls/eller 
i liten grad är lokaliserad tillgänglig med buss. 
Rektorerna anger att 82 % av förskolorna är 
tillgängliga med gång och/ eller cykelbana. 9 % svarar 
delvis på att förskolan är tillgänglig via gång och/eller 
cykelväg samt 9% svarar att förskolan inte allas/ eller i 
liten grad är tillgänglig via gång och/eller cykelväg. 
 
Resultatet visar att samtliga förskolor inte är 
tillgängliga med kollektivtrafik eller finns i anknytning 
till goda förbindelser för gång- och cykelväg. Dessa 
förskolor återfinns i kommunens ytterområden och det 
finns liten/eller ingen möjlighet för nämnden att 
påverka resultatet. Resultatet omhändertas avseende 
gång- och cykelvägar inom ramen för 
lokalbehovsprocessen vid ny- och ombyggnationer 
och därför krävs inga ytterligare åtgärder inom ramen 
för nämndens interna kontroll. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kontroll av antal detaljplaner på remiss till nämnden 
som hänvisar till närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade. 
 
Kontroll av samtliga inkomna detaljplaner som skickats 
på remiss till nämnden för yttrande. 

Kontroller av inkomna detaljplaner på remiss till 
nämnden har genomförts för att följa upp antalet 
remisser som hänvisar till närliggande förskolor som 
redan är fulltecknade. Vid uppföljning per årets slut har 
samtliga inkomna detaljplaner som skickats på remiss 
till nämnden för yttrande kontrollerats, perioden 
januari-december. 
 
Det har under perioden januari-december inkommit 
totalt fem detaljplaner, varav en av dessa hänvisar till 
en fulltecknad förskola och två hänvisar till att det finns 
förskolor som inte nämns vid namn inom en kilometer 
från planområdet. Den fjärde detaljplanen handlade 
om möjliggörandet av byggnation av ny grundskola 
och inte bostadsbyggnation. Den förskola som 
hänvisas till i den femte detaljplanen är inte fulltecknad 
i nuläget. Nämnden ser dock att behovet av centrala 
förskoleplatser ökar. Det finns en plan att utöka 
Tokarpsbergs förskola med 40 förskoleplatser till år 
2025. Förskolenämnden påtalade därför i sitt yttrande 
för denna detaljplan behovet av ytterligare 
förskoleplatser i centrum. 
 
I det fall detaljplanen hänvisar till fulltecknad förskola 
eller där närområdet inte kan omhänderta ett ökat 
behov har Förskolenämnden vid samtliga svar lyft fram 
behovet av att vid bostadsbebyggelse i området är det 
nödvändigt att även planera för utbyggnad av ny 
förskola och möjliggöra för etablering av 
förskoleplatser. Eventuella åtgärder vidtas därmed 
löpande inom nämndens process för 
detaljplaneyttranden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Inkomna synpunkter Kontroll av att rutinen är känd och följs. 
 
30 stickprov genomförs med en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna kontaktas via telefon. 
Frågor ställs till tillsvidareanställd personal.  
 
Kontroll vid inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen gällande om ärendet först inkommit 
till synpunktshanteringen. 

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Av de 30 tillfrågade svarade 20 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vilket är en ökning med föregående år då 15 svarade 
att de inte känner till rutinen. Vidare angav 18 av 30 
personer att de informerar vårdnadshavare att de finns 
möjlighet att lämna synpunkter. Av de tillfrågade 
svarade endast 9 av 30 personer att de informerar om 
hur vårdnadshavare kan lämna synpunkter. 
Informationsinsats riktad till rektorerna genomfördes 
under våren 2021. Ett aktivt arbete behöver fortsätta 
ske inom hela förvaltningen för att höja kunskapen om 
rutinen och dess innehåll och ett omtag behöver 
göras. Dock kan nämnden konstatera att  synpunkter 
inkommer till förvaltningen. Under 2018 inkom 17 
stycken, för att sedan öka till 73 stycken år 2019. 
Under 202 skedde en minskning till 31 stycken 2020 
för att sedan öka till 52 inkomna synpunkter under 
2021. Vilket innebär att vårdnadshavare på olika sätt 
ändå nås av informationen. 

Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det under 2021 inte inkommit 
några anmälningar där Förskolenämnden har begärts 
lämna yttrande. 

Höja kunskapen inom förvaltningen 
om Borås Stads 
synpunktshantering genom 
informationsinsatser 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. Ett 
omtag kommer ske under 2022 med 
fokus på att rikta 
informationsinsatserna till personal i 
kommunens förskolor. Möjligheten att 
ta fram en kort informationsfilm som 
visas på APT kommer undersökas. 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och följs. 
 
20 stickprov genomförs, blandade områden och 
anställningstid. Rektorer kontaktas via telefon. 
  
Avgränsning: Rutinen gällande övergångar för barn i 
behov av särskilt stöd, ingår inte i granskningen då det 
inte befaras finnas brister i denna. 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och följs har 
genomförts i samband med verksamhetschefernas 
chefs-APT i december. Stickprovets storlek utökade till 
att omfatta samtliga närvarande rektorer istället för det 
antal om 20 som angivits som kontrollmetod. 
 
Samtliga närvarande rektorer klargjorde att de känner 
till rutinen för övergångar mellan förskola och skola 
och arbetar efter den. Kontrollen visar att rutinen är 
känd hos rektorerna och följs. Kvaliteten beträffande 
avlämnad information från förskolan till skola bedöms 
av rektorerna som tillräckligt hög. Kontrollen visar ett 
tillfredställande resultat och medför inte att några 
åtgärder behöver vidtas. 
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Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2021 och översänder 

densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.               

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

• Säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån den 

plan som antogs av Grundskolenämnden för 2021 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har 

genomförts enligt plan.               
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1 Inledning 

Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp att det 

interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra kommunens 

tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern kontroll är inte 

endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. Den interna 

kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens styrsystem. 

Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2021 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2021 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Budgetprocess Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 
 
Kontroll av följsamhet av planeringen för 
Grundskolenämndens budgetprocess 

Information och diskussion kring budget sker löpande 
och med höjd intensitet, vid varje nämndmöte samt vid 
särskilda utvecklingsdagar.  

 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med Individ och 
familjeomsorgsnämnden 
 
Kvalitativ bedömning med intervjuer 

Arbetet fortsätter utifrån tvärsektoriella insatser, 
särskilt focus sker utifrån arbetet i Team Domino och 
Integrerat team för ungdomar med normbrytande 
beteende.  

 

Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem 
 
Analys av enkäter ställda till rektorer och elever samt 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Kvalitetsrapport fritidshem är framtagen. Resultatet 
från elevenkäten visar att majoriteten av eleverna 
upplever att kvaliteten på fritidshem har förbättrats 
jämfört med 2020. Lika så visar rektorsenkäten 
överlag på positiva bedömningar. Dock anser en 
majoritet av rektorerna att verksamhet har en 
oförändrad kvalitet jämfört med 2020. Personal-
frånvaro har ökat under covid-19 pandemin, vilket har 
försvårat för rektorerna att bedriva verksamheten och 
till viss del påverkat verksamhetens kvalitet negativt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

 
Den samlade bedömningen utifrån resultat i enkäter 
samt relevanta verksamhetsmått visar att kvaliteten i 
fritidshemmen är god i sin helhet samt har utvecklats 
på ett positivt sätt. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Uppföljning av följsamhet av rutinerna via enhetschef, 
analys av rapporterade bisysslor, redovisning vid 
tertial 2 
 
Kontroll av personalstatistik 

Kontroll har gjorts genom att undersöka med 
verksamhetschefer om hur följsamheten av rutinen för 
bisyssla är av cheferna. Rektorer och enhetschefer har 
lyft frågan på APT om bisyssla och rutinen kring det. 
Då uppföljning gällande bisyssla är systemsatt via 
SAM minskar risken för att inte bisyssla anmäls in. 

 

Personalomsättning och 
rekrytering 

Kontroll av den totala personalomsättningen för 
förvaltningen 
 
Kontroll av personalstatistik 

Personalomsättning Grundskoleförvaltningen mäts på 
en 12 -månadsperiod hämtad ur Heroma. 
Personalomsättningen 2021 ligger på samma nivå 
som 2020. 2020 var personalomsättningen 7,0% och 
2021 var personalomsättningen 7,14%. 
 

 

 

Kontroll av tjänster som är tillsatta med obehöriga 
anställda 
 
Kontroll av personalstatistik 

69% av undervisningstiden utförs av lärare med rätt 
ämnesbehörighet. 
80,5% av undervisningstiden utförs av lärare med 
någon lärarlegitimation, dvs pedagogisk 
högskoleexamen. 
Siffror är hämtade från förvaltningens 
tjänsteplaneringsfil. Det som sticker ut är 
förvaltningens låga andel behöriga på fritidshem som 
är 37%. Förvaltningen validerar 8 personer till att bli 
behöriga Lärare i Fritidshem. I förvaltningens 
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kompetensförsörjningsplan finns aktiviteter för att få 
fler att utbilda sig och därmed bli behöriga i våra 
fritidshem. 

Kontroll av antalet behöriga lärare 
 
Kontroll av personalstatistik 

Andelen behöriga lärare är 80,5 %. Andelen behöriga 
lärare i fritidshem är 37 %. Behörigheten ligger därmed 
på ungefär samma nivå som förra året. 

 

Kontroll av personalomsättningen av rektorer och 
enhetschefer 
 
Analys av enkäter ställda till rektorer och enhetschefer, 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Under 2021 har det varit en låg personalomsättning på 
enhetschefer och rektorer. Totalt under året har en 
enhetschef slutat och en har gått i pension. Vad det 
gäller rektorer har tre slutat och en gått i pension. 
Vid rekrytering har det funnits några kvalificerade 
kandidater med både utbildning och erfarenhet. 
Det har blivit ett handhavandefel i Intern kontrollplanen 
gällande kontrollmetoden och kontrollen har istället 
utförts genom kontroll av personalstatistik. 

 

Arbetsmiljö Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och Borås 
Stads internutbildningar för chefer 
 
Enkätfråga i samband med arbetsmiljöenkät för chefer 

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår enligt plan. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
Grundskoleförvaltningen from 1 augusti-19. Gällande 
Borås Stads internutbildningar för chefer finns det i 
dagsläget ingen samlad information. Uppdraget ligger 
hos kompetensstrateg på Stadsledningskansliet. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontroll av elevantal och prognoser framåt 

Kontrollen av elevantalet visar att det är 13986 elever i 
som går i Grundskolan 2021. Prognosen framöver 
fram till 2025 visar en ökning av 661 nya elever. 
Avstämning av lokalbehov har gjorts mellan GRF 
Grundskoleförvaltningen och LFF 
Lokalförsörjningsförvaltningen 4: mars 2021. Planering 
finns för om- och tillbyggnation av skolor samt 
planering pågår för 2 nya skolor, vilket kommer att 
bidra till en ökad kapacitet och fler skolplatser. 

 

Genomföra och kontrollera den årliga lokalplanen 
 
Kontroll av befolkningsprognos, planerade byggen och 
elevantal 

Lokalplan beslutas formellt i Dec 2021. Och i Budget 
2021:1 har arbetet påbörjats genom en analys av 
befolkningsprognos. 
Kontrollen av elevantalet visar att det är 13986 elever i 
som går i Grundskolan 2021. Prognosen framöver 
fram till 2025 visar en ökning av 661 nya elever. 
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Avstämning av lokalbehov har gjorts mellan GRF 
Grundskoleförvaltningen och LFF 
Lokalförsörjningsförvaltningen 4: mars 2021. Planering 
finns för om- och tillbyggnation av skolor samt 
planering pågår för 2 nya skolor, vilket kommer att 
bidra till en ökad kapacitet och fler skolplatser. 

Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Statistik från hälsosamtal i ProReNata 

I skolsköterskornas BAS program ingår bland annat 
hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. 
Dessa hälsobesök sker i förskoleklass tillsammans 
med vårdnadshavare medan åk 4 och åk 7 genomförs 
utan vårdnadshavare. det finns en mängd olika frågor 
som skolsköterskan ställer under samtalet varav två 
berör mående och hur eleven upplever att hen har det. 
Utifrån den information som framkommer i 
hälsosamtalet tar sedan skolsköterskan upp generella 
mönster som framkommit vad gäller trygghet- och 
studiero samt underlag till skolans hälsofrämjande och 
förebyggande arbete tar skolsköterskan på skolans 
EHT, elevhälsoteams möte som rektor leder. 
Skolsköterskan kan också ta upp enskilda elevsamtal 
där det framkommer relevant information för skolorna 
att veta i det fortsatta arbetet med eleven. Vid 
information kring enskild elev måste vårdnadshavarna 
godkänna att sekretessen bryts. 
 
Förskoleklass 
Under läsåret 20/21 genomfördes 1356 hälsobesök 
där 1236 elever svarade att de mår bra eller mycket 
bra på frågan Hur mår du? 
Årskurs 4 
Under läsåret 20/21 genomfördes 1216 hälsobesök 
där 1124 elever svarade att de mår bra eller mycket 
bra på frågan Hur mår du? På frågan Om du tänker på 
hur du har det svarade 1063 elever med målvärde 10-
6, där 10 är det högsta målvärdet, att man har det 
mycket bra och 1 är det lägsta målvärdet. På frågan 
Jag har känt mig ledsen eller nedstämd svarade 888 
att de aldrig eller sällan känner sig ledsna eller 
nedstämda. 
Årskurs 7 
Under läsåret 20/21 genomfördes 1105 hälsobesök 
där 943 elever svarade att de mår bra eller mycket bra 
på frågan Hur mår du? På frågan Om du tänker på hur 
du har det svarade 841 elever med målvärde 10-6, där 
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10 är det högsta målvärdet, att man har det mycket 
bra och 1 är det lägsta målvärdet. På frågan Jag har 
känt mig ledsen eller nedstämd svarade 734 att de 
aldrig eller sällan känner sig ledsna eller nedstämda. 
 
Utifrån dessa resultat kan vi konstatera att flertalet av 
våra elever mår förhållandevis bra. Dock finns det 
många elever som inte mår bra och känner sig ledsna 
och nedstämda. Vi kan också se att måendet blir 
något sämre bland de äldre eleverna. 

Kontroll av anmälda kränkningar till huvudman 
 
Analys av insamlade anmälningar kring kränkande 
behandling, åtgärdsprogram 

Under 2021 har Grundskoleförvaltningen anskaffat ett 
digitalt verktyg, KB Incident, som stödjer arbetet kring 
anmälningar om kränkning. Verktyget används från 
och med höstterminen 2021. Införandet av KB Incident 
har också medfört att rutiner uppdaterats och arbetet 
på skolorna fått en nystart. Under hösten 2021 har det 
anmälts 1913 ärenden i KB Incident, som kan utgöra 
kränkningar. Av dessa är det 1355 som avslutats. 
Användningen av det nya verktyget har inneburit fler 
anmälningar än tidigare. Orsakerna till det är sannolikt 
att KB Incident är mer lättillgängligt, samt att införandet 
lett till en uppdatering av arbetet på skolorna. 
 
Vad gäller kontrollmetoden åtgärdsprogram har det 
visat sig att det inte var realistiskt att ange den. 
Avsikten var att gå igenom elevernas åtgärdsprogram 
för att få en bild av kvaliteten i det åtgärdande arbetet 
kopplat till otrygghet och kränkningar, men det har 
visat sig att de personella resurserna är otillräckliga för 
att genomföra detta. Kontrollmetoden kommer därmed 
inte att användas. 

 

Uppmärksammande och uppföljning av eventuella 
kränkningar 
 
Trygghetsskapande samtal 

Utifrån kränkningsanmälningar som skolan upprättar 
genomförs olika insatser på skolnivå. Utifrån insats 
och behov avgör skolans lokala EHT, Elevhälsoteam, 
vem eller vilka som är mest lämpade att genomföra 
dessa trygghetsskapande samtal. Detta kan ske på 
både individ- och gruppnivå. I många ärenden kan det 
vara en fördel att någon, för eleven, neutral person 
genomför samtalen, t ex skolkuratorn. Oftast är det 
dock bästa att klasslärare/mentor genomför 
trygghetsskapande samtal då samtalen oftast blir 
bättre när man har en närmare relation, både med 
eleven och hens vårdnadshavare. 
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Verksamhetens arbete med att uppmärksamma och 
följa upp eventuella kränkningar genomförs med 
mycket goda resultat på de flesta enheterna. Det 
genomförs ett effektivt arbete ute på de flesta skolorna 
som möter upp de krav som ställs vid uppkomna 
situationer. Det finns ändamålsenliga arbetsformer för 
att identifiera och uppmärksamma eventuella 
kränkningar av elever och det finns utarbetade 
strategier hur skolorna ska arbeta med de inblandade 
eleverna. Arbetet sker på olika nivåer och med olika 
organisatoriska lösningar på skolorna. Många har ett 
arbete där uppföljningar sker i arbetslagen, många 
gånger ledda av en förstelärare, men det är i de lokala 
elevhälsoteamen som de flesta uppföljningarna 
genomförs. 
 
Gjord uppföljning visar således på en positiv utveckling 
i verksamheternas arbete med trygghetsskapande 
samtal i syfte att uppmärksamma och genomföra 
uppföljning av eventuella kränkningar. 

Särskilt stöd Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd genom att 
mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
 
Mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
i ProReNata 

Under läsåret 20/21 upprättades det 4230 
åtgärdsprogram (motsvarande siffra för läsåret 19/20 
var 3860) och av dessa utvärderades 3769 (19/20 
2914) och avslutade åtgärdsprogram var 558 (19/20 
286). Det antal åtgärdsprogram, utvärderade och 
avslutade var under läsåret 20/21 och innebär att det 
kan vara flera upprättade, utvärderade och avslutade 
åtgärdsprogram för samma elev. Det man kan 
konstatera är att det upprättas fler åtgärdsprogram än 
tidigare år, vilket är positivt. Detta är också signaler på 
att skolorna blir bättre och bättre på att följa särskilt 
stödprocessen. Det är fortfarande stor spridning 
mellan skolornas antal åtgärdsprogram där skolorna i 
socioekonomiskt utsatta områden generellt har fler 
åtgärdsprogram, vilket kan ha sin förklaring att man 
måste upprätta åtgärdsprogram för att få 
studiehandledning för nyanlända elever. Att en skola 
inte har så många upprättade åtgärdsprogram behöver 
inte betyda att man är sämre på att ta hand om elever i 
behov av särskilt stöd. Dessa skolor kan arbeta aktivt 
med ledning och stimulans i klassrummet och anpassa 
undervisningen utifrån elevernas olika behov, precis 
som vi skall arbeta. Vissa skolor kan också arbeta mer 
med extra anpassningar och där hitta insatser som 
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hjälper eleven att nå kunskapskraven och, därmed, 
inte är i behov av särskilt stöd och upprättandet av ett 
åtgärdsprogram. Det viktigaste är inte 
åtgärdsprogrammet utan hur man arbetar med 
insatserna, vem som utför insatserna och 
omfattningen av insatserna i åtgärdsprogrammet. Det 
är också viktigt att man kontinuerligt utvärderar 
insatserna i åtgärdsprogrammet för att se om dessa är 
på rätt väg till att bidra med elevens möjligheter att nå 
kunskapskraven. Här ser vi att det är fler upprättade 
åtgärdsprogram än utvärderade. Det kan kanske 
förklaras med uttagandet av uppgifterna i ProReNata 
och att det sista upprättade åtgärdsprogrammet inte 
hunnit utvärderas, därav fler upprättade än 
utvärderade. 
Genom ansökningarna för tilläggsbelopp två gånger 
om året, då skolorna ansöker om extra medel för 
elever med extra ordinära insatsbehov, får vi i centrala 
elevhälsan en god inblick över skolornas 
dokumentation kring sina elever i ProReNata. Det är 
en stor spännvidd över hur skolorna arbetar igenom 
särskilt stödprocessen och genom den information vi 
får till oss har vi möjlighet att rikta insatser till de skolor 
som behöver extra stöttning i arbetet. Det kan gälla 
insatserna kring specifika elever, hur man 
dokumenterar eller själva innehållet i 
dokumentationen. Genom den insamlade 
informationen stöttar vi berörd skolorna samt berörd 
elevhälsopersonal i det fortsatta arbetet. 
Sedan två år tillbaka pågår det också ett framtagande 
av processkartor och stödmaterial i skolornas arbete 
med tidiga insatser, extra anpassningar och särskilt 
stöd. Detta arbete påbörjades tillsammans med SBS, 
Samverkan bästa skola (Skolverket) och nu har även 
referensskolor tillkommit. Detta arbete förväntas vara 
färdigt våren 2022 
 
Slutsatsen är att skolorna är på mycket god väg att 
arbeta på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt i 
särskilt stödprocessen. Det sker hela tiden en 
utveckling och de skapade mallarna i 
elevdokumentationssystemet Prorenata underlättar för 
ett mer effektivt arbete som genomförs på ett likvärdig 
och rätt sätt 
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Integration Kontroll av andel nyanlända per skolenhet 
 
Kontroll av andelen nyanlända elever per skolenhet 

Andelen nyanlända elever minskar. Under andra 
halvåret 2021 var det i snitt 5,4 % nyanlända elever i 
de kommunala skolorna. Under första halvåret 2021 
var det i snitt 6,3 % och under första halvåret 2020 var 
det 7,4 %. 

 

Andelen nyanlända elever per skolenhet, %: 
Bergdalskolan – 6,1, Björkhöjdskolan F-6 – 13,9, 
Björkhöjdskolan 7-9 – 4,9, Engelbrektskolan F-6 – 4,6, 
Engelbrektskolan 7-9 – 5,0, Aplaredskolan – 7,7, 
Dannikeskolan – 5,3, Dalsjöskolan 4-6 - 1, 
Dalsjöskolan 7-9 – 1,2, Gånghesterskolan – 3,9, 
Kerstinsgårdskolan – 4,2, Målsrydskolan – 5,4, 
Rångedalaskolan - 1,6, Tummarpskolan – 0,6, 
Äsperedskolan – 0, Asklandaskolan - 0, 
Borgstenaskolan – 5,3, Bredaredskolan – 0,8, 
Fristadskolan – 1,0, Gula skolan – 2,0, Sparsörskolan 
– 0,7, Daltorpskolan F-6 – 9,0, Daltorpskolan 7-9 – 
7,4, Kristinebergskolan – 7,8, Svedjeskolan – 6,5, 
Bodaskolan F-6 – 14,5, Bodaskolan 7-9 – 9,6, 
Fjärdingskolan – 12,9, Fjärdingskolan Sär – 12,2, 
Myråsskolan – 3,3, Byttorpskolan – 14,3, Hestra 
Midgårdskolan – 4,1, Särlaskolan F-6 – 25,9, 
Särlaskolan 7-9 – 19,4, Sandaredskolan – 1,5, 
Sandgärdskolan – 0,7, Sjömarkenskolan – 3,3, 
Sandhultskolan – 0,7, Erikslundskolan F-6 – 21,4, 
Erikslundskolan 7-9 – 11,2, Erikslundskolan Sär – 
11,1, Sjöboskolan – 9,1, Ekarängskolan – 4,4, 
Trandaredskolan - 2,4, Kinnarummaskolan - 0, 
Svaneholmskolan - 8,9, Viskaforsskolan F-6 – 5,7, 
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. 

 

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

Skolklimatundersökningen är genomförd under våren 
2021. Resultatet för enkätfrågan studiero har 
försämrats för årskurs 4-6: från 73 till 71 procent och 
förbättrats för årskurs 7-9, från 63 till 69 procent i 
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jämförelse med förra året. En orsak till att elever i 
årskurs 4-6 upplever lägre studiero kan hänga 
samman med högre frånvaro av personal på grund av 
pandemin covid-19, vilket kan ha bidragit till att 
inarbetade rutiner och arbetssätt rubbats. För årskurs 
7-9 har alla skolor utom en förbättrat sina resultat 
jämfört med förra året. Under de senaste åren har flera 
7-9-skolor prioriterat området studiero i sina 
utvecklingsplaner, vilket förmodligen är en orsak till det 
förbättrade resultatet. 
Studiero är dock den fråga som får lägst resultat inom 
området ”Trygghet och studiero” för både årskurs 4-6 
och 7-9. Det finns även en spridning i resultatet mellan 
skolorna vilket tyder på att vissa skolor har haft ett 
framgångsrikt arbete samtidigt som andra har behov 
av flera åtgärder för att höja sina resultat. 

Säkerhet Kontroll av att anmälningar av kränkande behandlingar 
görs till huvudmannen 
 
Analys av antalet anmälningar om kränkande 
behandlingar till huvudmannens diarium 

Kontrollen är genomförd, se även ovan. Utifrån 
kränkningsanmälningar, där våld kan ha förekommit, 
genomförs olika insatser på skolnivå. Utifrån insats 
och behov avgör skolans lokala Elevhälsoteam, hur 
dessa insatser ska genomföras. Det handlar både om 
insatser gentemot förövaren och för den drabbade. I 
och med införandet av det digitala verktyget KB 
Incident har förvaltningen fått ökade möjligheter att på 
ett övergripande plan analysera anmälningarna utifrån 
olika typer av kränkande behandling. Då verktyget 
infördes i augusti 2021 är det dock för tidigt för att på 
ett generellt plan dra slutaster av andelen anmälningar 
inom kategorin våld i Borås stads skolor. 

 

Undervisning Uppföljning av statistik kring omdömen, betyg och 
gymnasiebehörighet från läsåret. 
 
Redovisning och analys i kvalitetsrapport årligen. 

Kvalitetsrapport undervisning och resultat är 
genomförd. Resultaten 2021 i matematik har 
förbättrats i både årskurs 1 och 3. I svenska och 
svenska som andraspråk har resultaten minskat i 
årskurs 1 men, i årskurs 3 är resultaten förbättrade i 
både svenska och svenska som andraspråk. Även om 
många skolor har hög andel elever som bedöms ha 
godtagbara kunskaper i svenska/svenska som 
andraspråk och matematik finns det elever som redan 
i årskurs 1 bedöms ha otillräckliga kunskaper. Det är 
glädjande att resultaten i svenska förbättrats efter förra 
årets sjunkande resultat. Att alla elever lär sig läsa och 
utvecklar sin läsförståelse är avgörande för att kunna 
tillägna sig kunskap i de flesta skolämnena. 
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Slutbetygen för årskurs 9 2021 visar en nedgång för 
gymnasiebehörighet, från 84,4 procent 2020 till 80,5 
procent 2021. Samtidigt har den genomsnittliga 
meritpoängen stigit, från 223,7 2020 till 224,9 2021. 
Resultaten 2021 visar således att en del elever når 
högre betyg och meritvärden samtidigt som andelen 
elever som inte når gymnasiebehörighet ökar. Det är 
svårt att avgöra men en del av de sjunkande 
resultaten för gymnasiebehörigheten kan säkert 
hänvisas till effekter av pandemin. Studier från 
skolverket visar att de elever som har sämst 
förutsättningar också är de som i störst grad påverkats 
negativt av förändrade förhållanden under pandemin. 
Rektorer vittnar om att de elever som sedan tidigare 
ofta uteblivit från undervisningen nu har högre 
frånvaro. Skillnaderna i resultat beror även på 
skolsegregation, elevgruppernas olika 
sammansättning och förutsättningar, vilket visar på 
betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag samt 
höga och positiva förväntningar på alla elever. Det 
riktade statsbidraget för ökad jämlikhet i skolan har 
använts i det kompensatoriska uppdraget, främst till 
personalförstärkningar, bland annat för att stärka 
elevers språkutveckling och för att möta behov av 
undervisning i mindre grupper.  

 

Slutsatsen visar att det finns ett behov av att 
långsiktigt och strukturellt arbeta för en skola som i 
högre grad förmår kompensera elevers ojämlika 
förutsättningar. Avgörande är att elever är närvarande 
och att undervisningen är tillgänglig och håller god 
kvalitet i syfte att nå en ökad måluppfyllelse för 
elevernas kunskapsresultat. 

Styrning och ledning Skapa rutiner för återkommande utbildning för 
politiker, dialog som verktyg för insyn. 
 
Analys av enkäter ställda till rektorer samt analys av 
relevanta verksamhetsmått. 

Arbetet med utbildning har delvis legat nere med 
hänsyn till pandemin. I Stadens nya styr- och 
ledningssystem betonas vikten av dialog.  

 

Likvärdighet Kontroll av skolenheternas resultat 
 

Uppföljningarna är genomförda. Slutbetygen för 
årskurs 9 2021 visar  att en del elever når högre betyg 
och meritvärden samtidigt som andelen elever som 
inte når gymnasiebehörighet ökar. Generellt är 
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Uppföljning av studieresultat, skolklimatsundersökning 
och lärartäthet 

skillnaderna i resultaten för skolklimatundersökningen 
på kommunnivå små mellan åren i samtliga årskurser, 
däremot finns det stora skillnader mellan de olika 
skolenheterna och klasserna. Det är svårt att urskilja 
mönster som att storleken på skolan eller dess 
geografiska läge skulle påverka resultaten, däremot 
finns det ett antal skolor som år efter år har goda 
resultat. Kontinuitet i elev- och personalgrupperna 
samt relationsskapande arbete skulle kunna vara 
förklaringar till goda resultat. Resultaten i årskurs 4-6 
är generellt sett högre än för årskurs 7-9, i Borås såväl 
som i riket. Det skulle kunna förklaras med att 
eleverna har närmare relationer till sina lärare och ofta 
något färre lärare i årskurs 4-6, men också av att 
elever med stigande ålder också har högre krav och 
värderar sin skolgång på ett mer kritiskt och 
självständigt sätt. Resultatet för antal elever per lärare 
redovisas till SCB i oktober varje år. Det senaste 
tillfälliga resultaten från 2020 visar att Borås stad har 
ett lägre antal elever per lärare jämfört med både 2018 
och 2019. 
 
Slutsatsen man kan dra av betygsresultat och 
skolklimatundersökningen 2021 är att skillnaderna är 
stora mellan olika skolor. Det är svårt att avgöra men 
en del av de sjunkande resultaten för 
gymnasiebehörigheten kan säkert hänvisas till effekter 
av pandemin men främst beror de på skolsegregation, 
elevgruppernas olika sammansättning och 
förutsättningar. Detta visar på betydelsen av skolans 
kompensatoriska uppdrag samt höga och positiva 
förväntningar på alla elever. Det riktade statsbidraget 
för ökad jämlikhet i skolan har använts i det 
kompensatoriska uppdraget, främst till 
personalförstärkningar, vilket man kan se i resultatet 
för antal elever per lärare.  

 

Slutsatsen visar att det finns ett behov av att 
långsiktigt och strukturellt arbeta för en skola som i 
högre grad förmår kompensera elevers ojämlika 
förutsättningar. Avgörande är att elever är närvarande 
och att undervisningen är tillgänglig och håller god 
kvalitet. 
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Identifiera enskilda skolenheters styrkor och eventuella 
brister 
 
Dialog mellan verksamhetschef och rektorer. Insatser 
för likvärdig skola i form av exempelvis utökad 
undervisningstid, ökad skolnärvaro och ansöka om 
relevanta statsbidrag. 

Dialoger och kontroller är genomförda. Insatser utifrån 
skolors behov genomförs vila  anpassas utifrån 
behoven. Löpande uppföljning av dessa insatser visar 
på en positiv utveckling av skolornas varsamhet. 
Samtidigt sker ett löpande kollektivt lärande mellan de 
olika skolorna i syfte att ta lärdom av varandras olika 
styrkor. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2021 

Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden och andra relevanta 
aktörer för en god hälsa bland elever. 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 
 
Riskbedömning 2021 

12 

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

Rutiner och organisation för samarbetet mellan 
rektorer/EHT och socialsekreterare ska förbättras. 

 Avslutad Ett intensifierat arbete för förbättrade tvärsektoriella 
insatser mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
samt Grundskoleförvaltningen pågår. 
 
Ett särskilt prioriterat arbete sker genom Team Domino, 
bestående av två verksamhetsutvecklare från Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen samt 
Grundskoleförvaltningen. Teamets arbete samordnas av 
chef för grundskolans elevhälsa som består av 
skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och 
specialpedagoger. Teamets uppgift är att utveckla arbetet 
med att förbättra elevernas närvaro i båda förvaltningarna. 
De ska också utveckla samverkan mellan de båda 
förvaltningarna och även med andra verksamheter som till 
exempel Barn- och ungdomspsykiatrin. En rapport 
gällande det inledande och kartläggande arbetet 
presenterades för Grundskolenämnden i augusti 2021. 
Utifrån rapporten beslutade förvaltningschef i september 
2021 om att Team Dominos arbete nu övergår i en mer 
operativ fas. 
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Ordförandebeslut; Uppföljning Intern kontroll 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner kompletterande uppföljning av Intern kontroll 

2021 och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Den 15 februari 2022 § 17 behandlade Arbetslivsnämnden ärendet uppföljning 

av Intern kontroll 2021. Kontrollmoment personal- och lönekontroller var inte 

slutfört när sammanträdet ägde rum vilket nämnden också informerades om. 

En komplettering av uppföljning av Intern kontroll 2021 har upprättats av 

Arbetslivsförvaltningen. Löneservice har kontrollerat följande verksamheter:  

 Försörjningsenheten 

 Integration 

 Jobb Borås Vuxna 

Dessa tre verksamheter var utan anmärkning. 

Löneservice har även kontrollerat Återbruk där det fanns en anmärkning.  

 Återbruk 

Det finns flera personer som har regelverk månadslön administration men 

schemat är planerat med olika tider. Med det regelverket ska scheman planeras 

mellan 8-17 med 60 minuters rast på 100 % eller så behöver verksamheten 

ändra regelverket. 

Arbetslivsnämnden godkänner kompletterande uppföljning av Intern kontroll 

2021 och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Beslutet är så brådskande att det inte är möjligt att sammankalla nämnden för 

att fatta beslutet. Ordförande fattar därför med stöd av 6 kap 39 § 

Kommunallag (2017:725) beslutet på delegation från nämnden.       

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och 

förvaltare. I ansvarsområdet ingår även att utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

Av samtliga aktiva ärenden utgör cirka 60 % vanliga godman- och förvaltarskap med vuxna huvudmän. Resterande 40 % är ärenden rörande bland annat 

legalt förmynderskap, särskilt förordnade vårdnadshavare samt godmansförordnanden för ensamkommande barn, i jävssituationer och för 

bortavarande/okända dödsbodelägare. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Delegation Kontroll i akter att beslut har fattats av behörig 
personal 
 
Stickprovskontroll i akter 

Kontroll har skett i 29 akter. Någon överträdelse av 
delegationsordningen har inte konstaterats. Det finns 
inom personalgruppen stor kunskap kring 
beslutsbehörighet. Ämnet är ständigt aktuellt och 
diskuteras återkommande vid personalmöten. Några 
särskilda åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

Åtgärd 
För närvarande krävs ingen åtgärd. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Kontroll av att medarbetare är medvetna om 
skyldigheten att anmäla bisyssla 
 
Årligen informera medarbetare om skyldigheten att 
anmäla bisyssla. 

I samband med de årliga medarbetarsamtalen har 
samtliga medarbetare informerats om reglerna kring 
bisyssla samt skyldigheten att anmäla sådan i enlighet 
med Borås Stads styrdokument. Några medarbetare 
har anmält bisyssla. 
 
Kontrollen anses vara tillräcklig och adekvat. Några 
särskilda åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhetskontroller Kontroll av att ställföreträdare får adekvat utbildning 
och att lämpligheten kontrolleras på ett adekvat sätt. 
 
Vara uppmärksam på att alla ställföreträdare som 
förordnas ska ha fått en adekvat utbildning och 
genomgått registerkontroll hos kronofogden, 
socialtjänsten och polisen. Stickprovskontroll i akter. 
Befintliga ställföreträdare kontrolleras hos kronofogden 
vid nya uppdrag. Alla ställföreträdare kontrolleras en 
gång per år i polisens belastningsregister. 

Överförmyndarnämnderna är skyldiga att erbjuda 
utbildning till personer som tar ett uppdrag som 
ställföreträdare. Det finns inget lagkrav på att alla 
ställföreträdare måste genomgå utbildning. I Borås är 
dock utbildning obligatorisk. Nämnden anser att den är 
en del av den lämplighetsprövning som sker innan en 
person tillfrågas om ett uppdrag. Under 2021 har 
nämnden fortsatt att utbilda via digitala kanaler. 
Antalet spontana intresseanmälningar har fortsatt varit 
förhållandevis få. Under året har nämnden utbildat 
cirka 60 utomstående personer för uppdrag som god 
man eller förvaltare. Till detta kommer ett antal 
personer som tar uppdrag som ställföreträdare för 
anhöriga. Alla utbildade är dock inte intresserade av 
ett uppdrag. 
 
Innan en person får genomgå utbildning kontrolleras 
personen genom registerkontroll hos kronofogden, 
socialtjänsten och polisen. Förekomst i något av 
registren innebär i de allra flesta fall att personen inte 
kommer ifråga som god man eller förvaltare. Kontroll 
har gjorts i 15 ärenden att den blivande 
ställföreträdaren genomgått lämplighetsprövning utan 
anmärkning innan nämnden överlämnade ärendet till 
tingsrätten för beslut. Kontrollen visade inte på några 
avvikelser från nämndens rutiner. 
 
Den som redan har ett uppdrag och väljer att ta ett nytt 
uppdrag kontrolleras hos kronofogden. Alla 
ställföreträdare i pågående uppdrag kontrolleras minst 
en gång per år mot polisens belastningsregister. 
Kontrollen i februari 2021 resulterade i att 
ställföreträdaren i två ärenden byttes ut. 
 
Nämndens bedömning är att den utbildning som 
tillhandahålls, och den lämplighetsprövning som görs, 
är tillräcklig och adekvat. Några särskilda åtgärder 
bedöms inte vara nödvändiga 

Åtgärd 
För närvarande krävs ingen åtgärd. 
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Kontroll av att arvoderingsreglerna följs 
 
Stickprovskontroll i akter att arvodering skett i enlighet 
med arvodesreglerna. Regelbundna avstämningar 
med arvoderande handläggare. 

Nämnden antog 2019 nya riktlinjerna för arvoden och 
ersättningar till ställföreträdare. Under 2021 har 
kontroll skett av 30 arvoderingsbeslut. Någon 
avvikelse från riktlinjerna har inte konstaterats. 
Nämnden anser att riktlinjerna har följts på det sätt 
som varit avsett. Mot bakgrund av den tid som 
riktlinjerna tillämpats finns nu stor erfarenhet av 
bedömningar i arvodesfrågor. Dessa frågor diskuteras 
återkommande under möten mellan medarbetare. 
Nämndens beslut kan överklagas till tingsrätten och 
domstolens beslut blir i förekommande fall en del av 
vägledningen. Några särskilda åtgärder bedöms inte 
vara nödvändiga. 

Åtgärd 
För närvarande krävs ingen åtgärd 

Kontroll av att nämnden följer dataskyddsförordningen 
 
Fortlöpande översyn av personuppgiftsbehandlingar 
och utbildning av enhetens medarbetare. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för myndighetens 
behandling av personuppgifter. Arbetet med 
efterlevnaden av dataskyddsförordningens regelverk 
sker fortlöpande inom verksamheten. Den operativa 
hanteringen är delegerad till Överförmyndarenhetens 
verksamhetschef. Denne avger varje år en rapport om 
behandlingen av personuppgifter inom enheten. 
Dataskyddsombuden granskar varje år nämndens 
dataskyddsarbete. Granskningsprotokoll upprättas och 
eventuella påpekande åtgärdas därefter. 
 
Eftersom överförmyndarverksamheten organisatoriskt 
tillhör Sociala omsorgsförvaltningen sker arbetet i 
samarbete med Sociala omsorgsnämnden. 
Samarbetet kommer att utökas på så sätt att en 
person inom förvaltningen fortsättningsvis tar över det 
löpandet arbetet. Nämndens personal har genomfört 
de utbildningar som staden centralt föreslagit. Det 
pågår också ett arbete med en ny 
dokumenthanterings- och arkivplan, som kommer att 
antas under 2022. Nämnden anser att några andra 
åtgärder än det pågående arbetet inte är nödvändiga. 

Åtgärd 
För närvarande krävs ingen åtgärd 



Överförmyndarnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2021 5(7) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Kontroll av att nämnden har tillräckliga metoder för 
granskning av ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning 
 
Fortlöpande kontroll av att granskning av årsräkningar 
i enlighet med länsstyrelsen rekommendationer. 

Överförmyndarnämndens tillsynsuppgift utförs främst 
genom granskning av ställföreträdarnas så kallade 
redovisningshandlingar. En sådan redovisning kan 
granskas utan korrigering, med korrigering eller med 
anmärkning. En anmärkning kan leda till att 
ställföreträdaren entledigas från uppdraget. Nämnden 
har under 2021 granskat 813 redovisningshandlingar. 
Av dessa utgör 733 så kallade årsräkningar, 
sluträkningar och delräkningar på grund av byte av 
ställföreträdare. I 19 fall granskades redovisningen 
med anmärkning. Ingen av anmärkningarna ledde till 
entledigande av ställföreträdaren. 
 
Sedan 2021 kan en årsräkning antingen 
normalgranskas eller djupgranskas. Utifrån de riktlinjer 
nämnden tillämpar bestäms varje år vilka årsräkningar 
som ska normal- eller djupgranskas. Det finns också 
riktlinjer för granskningsmetodiken baserade på 
länsstyrelsens rekommendationer. Länsstyrelsen 
godtar skälighetsgranskning med djupgranskning 
enligt en stickprovsmodell. 
 
Nämnden anser att den granskningsmetod som 
nämnden tillämpar uppfyller de krav som följer av lag, 
praxis och rekommendationer. Även efter den ändring 
som skett med början 2021 anser nämnden att 
metoden är tillräcklig. Några särskilda åtgärder 
bedöms inte vara nödvändiga. 

Åtgärd 
För närvarande krävs ingen åtgärd 

Kontroll av att nämnden har tillräcklig beredskap för att 
klara större oförutsedda händelser 
 
Genomgång av verksamhetens organisation vid APT 
tillsammans med medarbetare. Kontrollera att planer 
för verksamheten är uppdaterade. 

I början av mars 2020 tog Överförmyndarenheten fram 
en plan för verksamheten med anledning av 
coronapandemin. Riskbedömningen innefattade 
smittorisken internt och externt. Planen behandlade 
också organisationen, prioritering av arbetsuppgifter 
samt nämndarbetet vid omfattande personalfrånvaro. 
Planen har sedan dess regelbundet diskuterats vid bl 
a ATP. Eftersom personalläget på enheten under hela 
pandemin lyckligtvis varit mycket gott har planen 
endast till mindre del tagits i bruk. Planen kommer 
under 2022 omarbetas för att blir mindre specifikt 
inriktad på coronapandemin.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Ställföreträdare Kontroll av att nämnden har tillräckliga metoder att 
utse ställföreträdare även för svåra och tunga ärenden 
 
Vid veckovisa personalmöten gå igenom 
ärendebalanser för tunga och svåra ärenden. Även 
utarbeta nya metoder och idéer i övrigt för rekrytering. 

Uppdraget som god man eller förvaltare är i grunden 
ideellt. Med den utgångspunkten är det svårt att hitta 
personer som är villiga att åta sig uppdrag som 
bedöms som svåra och tunga. Det här är ett nationellt 
problem och inget som enbart är en fråga för 
överförmyndarverksamheten i Borås. Trots att en 
ställföreträdare ska klara uppgiften på sin fritid innebär 
uppdragen i flera fall ett engagemang i princip alla 
tider på dygnet. Flera kommuner i regionen anlitar 
regelbundet privata företag som hyr ut professionella 
ställföreträdare. Några kommuner har valt att inrätta 
särskilda förvaltaravdelningar med anställda 
ställföreträdare. Lagligheten i detta har dock starkt 
ifrågasatts. En statlig utredning, som lämnade sitt 
betänkande under våren 2021, öppnar för möjligheten 
att genom ny lagstiftning tillåta sådana lösningar. 
 
Nämnden har en löpande rekrytering av 
ställföreträdare. Under 2021 har runt 60 personer 
utbildats för att kunna ta uppdrag som utomstående 
ställföreträdare. Alla utbildade åtar sig dock inte 
uppdrag. En nyutbildad kan dessutom sällan tillfrågas 
för ett svårare uppdrag. Nämnden har dock genom sin 
personal bra kunskap om enskilda ställföreträdares 
förmåga att också ta sig an svårare uppdrag. 
Kontroller om tillgång på lämpliga ställföreträdare görs 
fortlöpande vid handläggarnas veckomöten. 
 
Pandemin har under 2021 fortsatt att försvåra 
nämndens rekryteringsarbete. Intresseanmälningarna 
har minskat. En betydande andel av de mest kunniga 
och erfarna ställföreträdarna som nämnden tillfrågar 
för uppdrag tillhör på grund av ålder riskgrupper och 
har därför varit ovilliga att åta sig nya uppdrag. 
 
Nämnden har under hösten 2021 på olika sätt arbetat 
med en satsning på rekrytering av ställföreträdare. 
Någon gång under februari/mars 2022 kommer t ex en 
sk nyhetsartikel att publiceras på Borås Stads 
webbsida. Annonsering kommer även att ske i social 
media. 
 
Trots svårigheterna under 2021 anser nämnden att det 
finns tillräckliga metoder för att på ett acceptabelt sätt 
klara uppgiften att ordna ställföreträdare även till 
uppdrag som anses svåra eller tunga. Några särskilda 
åtgärder utöver den påbörjade rekryteringssatsningen 
bedöms inte vara nödvändiga. 

Rekryteringskampanj 
Nämnden har under hösten 2021 
planerat för en rekryteringskampanj. 
Igångsättandet har försenats men 
planeras till feb/mars 2022. Målet är 
att få fler intresserade av uppdrag 
som ställföreträdare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-21 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr KS 2021-00957 1.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 
och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 
De genomförda kontrollerna föranleder inte några specifika åtgärder dock visar 
uppföljningen av ”Risken att vi inte har fokus på grunduppdragen” att den 
risken är svår att bedöma med aktuellt kontrollmoment. Därför bör risken 
och/eller kontrollmomentet ses över och förtydligas i samband med 
kommande års riskanalys och framtagande av intern kontrollplan.            

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2021 (Kommunstyrelsen)  

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andell 
Handläggare 
033 357192 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-02-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00957 1.2.3.2 

  

 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 

De genomförda kontrollerna föranleder inte några specifika åtgärder dock visar 

uppföljningen av ”Risken att vi inte har fokus på grunduppdragen” att den 

risken är svår att bedöma med aktuellt kontrollmoment. Därför bör risken 

och/eller kontrollmomentet ses över och förtydligas i samband med 

kommande års riskanalys och framtagande av intern kontrollplan.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2021 (Kommunstyrelsen) 

   

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Ulf Olsson 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2021 

Kommunstyrelsen 

  



Kommunstyrelsen, Uppföljning Intern kontroll 2021 2(3) 

1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Stickprov 20 st KS-beslut 

20 st stickprover av fattade beslut har kontrollerats av 
stadsjurist och bedöms vara juridiskt korrekta. 

 

Kontrollera att fattade beslut genomförts i enlighet med 
beslutets intention 
 
Stickprov 20 st KS-beslut 

20 st stickprover av fattade beslut har kontrollerats av 
stadsjurist och bedöms ha genomförts i enlighet med 
beslutets anda. 

 

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till KS är 
korrekta enligt gällande delegationsordning 
 
Stickprov 20 st delegationsbeslut till KS 

20 st delegationsbeslut har kontrollerats av stadsjurist 
och bedöms vara korrekta enligt gällande 
delegationsordning. 

 

Uppsikt Kontrollera att uppdrag från KF till KS genomförs 
 
Kontrollera status på KS uppdrag i Stratsys 

Kontroll har genomförts av hur uppdrag från KF till KS 
har rapporterats i samband med T2. Av 34 pågående 
uppdrag är 2 st helt genomförda, 28 st delvis 
genomförda och 4 st ej genomförda. De fyra ej 
genomförda uppdragen inväntar besked om fortsatt 
inriktning, beslut om andra styrdokument eller att 
effekter av rådande pandemi ska avta. Då de fyra 
uppdragen är pågående är bedömningen att de 
kommer att helt eller delvis genomföras och därmed 
anses KS ha haft fokus på att genomföra 
grunduppdragen. 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontrollera andel tillsatta tjänster i förhållande till antal 
rekryteringstillfällen av bristyrken definierade av 
Personal och förhandling 
 
Kontrollera andel tillsatta tjänster av antal 
rekryteringstillfällen av IT/Systemvetare, Ingenjörer, 
Arkitekter, Lantmätare och Fysiska planerare 

Personalavdelningen har kontrollerat samtliga 
rekryteringstilfällen för IT/systemvetare, ingenjörer, 
arkitekter, lantmätare och fysiska planerare under året 
och alla tjänster har blivit tillsatta. 
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2 Uppföljning direkta åtgärder 





Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

• Regler

Borås Stads
Regler och anvisningar för 

Intern kontroll
Fritids- och folkhälsonämnden

förslag
förslag
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Borås Stads 
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställd av: Fritids- och folkhälsonämnden
Datum: 2022-04-20
Dnr: 2022-00051
För revidering och uppföljning ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 
Gäller för: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller till och med: 2026
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Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för 
arbetet beskrivs. Varje nämnd ska anta egna regler och anvisningar för intern kontroll och 
upprätta en organisation för arbetet.  Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för sin interna 
kontroll. Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll utgår från Borås Stads 
”Regler för intern kontroll”.

Arbetet med intern kontroll ska ses som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. 
En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att 
organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för 
att minimera dem. På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 
förbättringsområden och kvalitetssäkra vårt arbete utifrån uppdraget.

Organisation
Fritids- och folkhälsonämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna 
kontrollplanen görs, och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmaste chef. Cheferna har också ansvar att vidta åtgärder när den interna kontrollen visar 
avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. 

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan i syfte att följa upp 
det interna kontrollsystemet inom ansvarsområdet. Nämnden deltar varje år i riskarbetet för 
att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom nämndens ansvarsområde. 

Riskidentifieringen är grunden i arbetet med intern kontroll. Utifrån riskanalysen ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, att kontroller görs samt att rutiner 
och riktlinjer följs.

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen följs, och vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för regler och anvisningar för intern kontrollen inom nämnden 
tas fram.  Det är förvaltningschefens ansvar att se till att en riskanalys och intern kontrollplan 
upprättas i samverkan med nämnden. Förvaltningschefen bevakar löpande att den interna 
kontrollen är tillräcklig, planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att nämnden hålls 
uppdaterad genom en årlig uppföljning till nämnden. 

Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas 
misstanke om avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
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Chefer 
Chefer ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera medarbetare om 
innebörden. Alla chefer ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner och system 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Cheferna ska verka för en 
god intern kontroll och ansvarar för att rutiner och system är kända och följs av medarbetare.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
chef. 

Medarbetare
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Arbetet med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Nämnden 
ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband 
med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån 
denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen. 

Riskanalys
I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern kontroll behöver 
göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen 
innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av 
vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. 

Risker ska identifieras både i verksamheten och  ur ett politiskt perspektiv, och värderas utifrån;

• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv

• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt följande; 

Sannolikheter

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)

3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Konsekvenser 

1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)

4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannolikhet och konsekvens vägs samman för att identifiera och prioritera vilka kontroller 
som ska genomföras. Därmed är riskanalysen grunden till nämndens interna kontrollplan. 
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Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I intern kontrollplanen ska framgå följande 
delar: 

• Verksamhet/process

• Riskbild

• Riskbedömning

• Kontrollmoment

• Kontrollmetod

• Kontrollfrekvens

• Kontrollansvarig

Uppföljning
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. Uppföljningen sammanfattar de granskningar 
som gjorts under året, slutsatser och föreslagna åtgärder. Uppföljningen skickas efter beslut i 
nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns riskanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar dokumenterade. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sakiba Zekaj 
Handläggare 
033 358282 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-20 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00051 1.2.3.2 
 

  

 

Regler och anvisningar för intern kontroll 2022, Fritids- 
och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för 
intern kontroll.        

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden 
ska skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och 
anvisningar antas. Nämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår 
ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagna av Kommunfullmäktige 
den 17 november 2021.  

Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll beskriver 
organisationen och ansvaret för intern kontroll. 

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 
verksamheten.               

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll, 
2022-04-20 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr FOFN 2022-00051 1.2.3.2 

Regler och anvisningar för intern kontroll 2022, Fritids- 
och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för 
intern kontroll.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden 
ska skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och 
anvisningar antas. Nämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår 
ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagna av Kommunfullmäktige 
den 17 november 2021. 
 
Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll beskriver 
organisationen och ansvaret för intern kontroll. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 
arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 
verksamheten.               

Beslutsunderlag 
Fritids- och folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll, 
2022-04-20.     

 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-04-22.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-04-25. 
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Sammanträdesdatum 
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Fritids- och 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
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Sammanträdesdatum 
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Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr SON 2022-00021 1.1.3.1 

Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa uppföljningen av intern 
kontrollplan 2021 enligt bilaga.        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2021 har följts upp i enlighet 
med rutin. Den interna kontrollplanen omfattar fyra områden.  

• Styrning och ledning  

• Personal  

• Ekonomi  

• Egen verksamhet  

 

Utifrån områdena har 5 riskbilder arbetats fram, med tillhörande 
kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är genomförda. Det är värt att 
nämnas att riskanalysen med nödvändighet måste innehålla ett stort mått av 
prioritering och urskiljning. Alla risker kan inte finnas med intern kontrollplan, 
hur angelägna de än är. Här är konsten att prioritera viktig. Ledstjärnan för 
föreliggande riskanalys har varit att fokusera på de risker som slår mot själva 
hjärtat av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter – brukaren i centrum. 
Sådant som riskerar att hota brukarnas trygghet och säkerhet har därför haft ett 
självklart företräde framför annat.  

Flera av riskerna med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Det 
handlar om risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt 
inte förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst 
om bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal 
och tillgodose behovet av boendeplatser. Det är ytterst en fråga om tilldelad 
budget.  

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget är att brukare inte får det stöd 
och den hjälp som de behöver och ytterst kan det innebära att brukare blir 
utsatta för hot och våld samt otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Risken 
kan delvis, men inte helt, åtgärdas på förvaltningsnivå. För att helt hantera 
risken krävs andra ekonomiska förutsättningar vilket är ett beslut som inte 
Sociala omsorgsnämnden själv förfogar över. Riskerna med koppling till budget 
bör därför eskaleras till högre nivå, där beslut om denna fattas. En viktig åtgärd 
blir därför att lyfta frågan om risker till kommunfullmäktige så att den kan 
omhändertas i budgetprocessen. 
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Uppföljning intern kontrollplan 2021 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa uppföljningen av intern 
kontrollplan 2021 enligt bilaga.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2021 har följts upp i enlighet 
med rutin. Den interna kontrollplanen omfattar fyra områden.  

1. Styrning och ledning  

2. Personal  

3. Ekonomi  

4. Egen verksamhet  

 

Utifrån områdena har 5 riskbilder arbetats fram, med tillhörande 
kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är genomförda. Det är värt att 
nämnas att riskanalysen med nödvändighet måste innehålla ett stort mått av 
prioritering och urskiljning. Alla risker kan inte finnas med intern kontrollplan, 
hur angelägna de än är. Här är konsten att prioritera viktig. Ledstjärnan för 
föreliggande riskanalys har varit att fokusera på de risker som slår mot själva 
hjärtat av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter – brukaren i centrum. 
Sådant som riskerar att hota brukarnas trygghet och säkerhet har därför haft ett 
självklart företräde framför annat.  

Flera av riskerna med högt riskvärde är nära sammanbundna med varandra. Det 
handlar om risken att Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet på olika sätt inte 
förmår möta behoven av en delvis förändrad målgrupp. Det handlar främst om 
bristande ekonomiska förutsättningar för att kompetensutveckla personal och 
tillgodose behovet av boendeplatser. Det är ytterst en fråga om tilldelad budget.  

Konsekvensen av en allt för snålt tilltagen budget är att brukare inte får det stöd 
och den hjälp som de behöver och ytterst kan det innebära att brukare blir utsatta 
för hot och våld samt otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Risken kan 
delvis, men inte helt, åtgärdas på förvaltningsnivå. För att helt hantera risken 
krävs andra ekonomiska förutsättningar vilket är ett beslut som inte Sociala 
omsorgsnämnden själv förfogar över. Riskerna med koppling till budget bör 
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1 Inledning 

Anvisning 

 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Förvaltningsövergripande Undersöka om Lagen om GDPR följs 
 
Stickprov i J- och K-mappar för att se att de följer 
”Rutin för hantering av J- och K-mappar”. 
a.10 stickprov per år. 

Ett slumpmässigt stickprov på 10 J-mappar har utförts. 
 
Del 1 
I 4 av 10 mappar fanns det medarbetare med 
behörighet som hade avslutat sin anställning eller bytt 
ansvarsområde. 
 
Del 2 

• Laglighet, korrekthet och öppenhet  

o När det gäller rättslig grund hittar jag 
ingenting att anmärka på. 
Jag har inte dubbelkollat i 
behandlingsregistret för varje 
dokument med personuppgifter. 
Men det ser ut som att 
behandlingarna är ok. 
Om alla personer blivit informerade 
på rätt sätt kan jag dock inte veta 
utan att göra en djupare 
undersökning och diskutera med 
ansvariga. 

• Ändamålsbegränsning (Ändamålet styr 
behandlingen) 

o ”Personuppgifterna får inte 
användas till andra ändamål än det 
som var meningen från början. 
Ändamålet med insamlingen ska 
skriftligen dokumenteras och den 
registrerade ska få information om 
ändamålet vid insamlingen.” Om 
detta har skett kan jag dock inte veta 
utan att göra en djupare 
undersökning och diskutera med 
ansvariga. 

• Uppgiftsminimering  

o Här tror jag att det samlas in och 
antecknas personnummer lite för 
slentrianmässigt. Är inte säker på att 
det behövs på alla de ställen där det 
finns. 
Detta kräver också mer 
undersökning och diskussion med 
ansvariga för att få svar på. 

• Korrekthet  

o Jag kan inte avgöra om alla 
personuppgifter är korrekta. 

• Lagringsminimering  

o Här tror jag att det finns dokument 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Bisyssla Att säkerställa att reglerna kring bisyssla efterföljs. 
 
Av anmälda bissyslor ska det göras en bedömning 
kring bisysslans lämplighet.  
a. 5 st stickprov kring om chef gjort en individuell 
bedömning 

Respektive chef ansvarar för att medarbetarna 
rapportera bisysslor samt bedömer bisysslans 
lämplighet. Hitintills i år har ingen olämplig bisyssla 
anmälts 
 

 

Bemanning/Rekrytering Uppföljning och analys av personalomsättning. 
 
Analys av statistik från personalsystem på kontrollera 
antal genomförda rekryteringar/antal avslutade 
anställningar under året. 

Personalomsättning i förvaltningen ligger på 8,48 % 
halvåret 2021 och 7,59 % under hela 2020; en ökning 
med 0,89 %. Personalomsättningen är högre bland 
framförallt chefer, biståndsbedömare och 
administrativt personal än på kärnpersonal som ligger 
på 1,34 % av totalen. Personalomsättningen är högre 
bland män än kvinnor dock ingen stor skillnad på 
personal som är under eller över 40 år. 
 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Budget Uppföljning och analys av behov, vårdtyngd och 
insatser. 
 
Följa upp behov i form av nyckeltal, vårdtyngd och 
insatser i förvaltningen för att analysera och identifiera 
mönster och trender från tidigare år. 

För att kunna jobba med ständigt förbättringsarbete så 
krävs en korrekt och användbar målgruppsbeskrivning. 
Hur målgruppen ser ut och vilket behov brukarna har 
är viktiga frågor som måste besvaras för att vi rätt ska 
kunna utveckla verksamheten och möta brukarnas 
behov. Utifrån en analys av indikerade brister 2021 
framträder tre trender inom våra målgrupper; en 
åldrande målgrupp, målgruppen barn med autism 
samt målgrupp med psykiatrisk samsjuklighet. 
 
Åldrande målgrupp 
Att allt fler brukare med insatsen gruppbostad LSS blir 
äldre, och nyttjar sin lägenhet en längre tid. Dessa 
brukare drabbas i likhet med övrig befolkning av 
åldersrelaterade sjukdomar. Att fler brukare lever 
längre, och i regel inte beviljas insatser för vård och 
omsorg av äldre, innebär att Sociala 
omsorgsförvaltningen behöver anpassa sina 
verksamheter för att bättre möta äldre brukares behov. 
Av den anledningen har planer för ordinärt PK1-
boende med inriktning mot demens initierats, samt att 
förvaltningen under året öppnat en gruppbostad med 
inriktning mot demens. 

 
Barn med autismspektrumtillstånd 
I dagsläget har 93 barn, t.o.m. 17 år gamla, stöd och 
insatser enligt LSS på SOF. Samtliga dessa barn har 
kartlagts utifrån dokumentationsgranskning i Viva. 
Utgångspunkten har varit kommunicerade beslut. 32 
av barnen är flickor (34 %), och 61 är pojkar (66 %). Ju 
yngre barnen är, desto större andel av dem är pojkar. 
Samma trend ses på vuxensidan, andelen kvinnor är 
liten i de lägre åldrarna men ökar ju högre upp i 
åldersspannet vi kommer. Det beror antagligen på att 
flickor diagnosticeras senare än pojkar. En majoritet av 
barnen har autismspektrumtillstånd av något slag, 64 
barn (69 %). 

Samsjukligheten är hög och det handlar både om 
betydande somatisk samsjuklighet men det finns 
också många exempel på psykiatrisk samsjuklighet 
som social fobi och depression. Ungefär en tredjedel 
av alla barn har ADHD. Just kombinationen autism 
och/eller intellektuell funktionsnedsättning och ADHD 
är utmanande, eftersom det ofta leder till utagerande 
beteende om anpassningar inte görs utifrån deras 
behov. Över hälften av alla barn har dokumenterat 
utmanande beteende i form av fysiskt utagerande. Det 
handlar främst om att barnen i olika situationer är 
våldsamma mot andra personer och döda ting. En 
betydande andel har också självskadebeteenden. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Brukarnas behov Uppföljning och analys av boendeplatser. 
 
Uppföljning och analys av ej verkställda beslut i 
förhållande till antal lediga boendeplatser. Ej 
verkställda beslut  rapporteras årligen till IVO och 
Kommunstyrelsen. 

I samband med riskanalys aktualiserades frågan om 
Sociala omsorgsförvaltningens nuvarande bestånd av 
bostäder med särskild service för vuxna (BmSS), 
gruppbostäder LSS, och behov inför framtiden. Sociala 
omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att kartlägga 
nuläget, prognosticera framtida volymbehov samt 
presentera eventuella behov av särskilt anpassade 
gruppbostäder för olika målgrupper. Sociala 
omsorgsförvaltningen har 39 gruppbostäder LSS. 27 
av dem drivs i egen regi och tolv av privat utförare, för 
närvarande Attendo och föräldrakooperativet 
Husbonden. Sammanlagt finns 211 lägenheter på 
gruppbostäderna. 
 
I dagsläget bor omkring 200 personer på 
gruppbostäder LSS i Borås stad och det är relativt 
jämnt fördelat mellan män (109 personer) och kvinnor 
(91 personer). Omkring 15 beslut om gruppbostad 
LSS verkställs genom köp av extern plats i andra 
kommuner och ca 14 beslut har inte kunnat verkställas 
det senaste halvåret. En handfull brukare med beslut 
om gruppbostad LSS bor idag på socialpsykiatrins 
boenden, och har gjort så sedan en lång tid tillbaka. 
En brukare med personkrets 3-tillhörighet bor på vård- 
och äldreboende. 
Sammanlagt har Borås stad alltså ca 230 beslut om 
gruppbostad LSS. Det saknas därmed omkring 20 
lägenheter, motsvarande fyra gruppbostäder LSS, för 
att kunna verkställa samtliga beslut i Borås kommun. 
 
I år har Borås kommun en befolkningsmängd på 113 
964 personer. Enligt SCB:s prognoser kommer 
befolkningen i Borås kommun att öka till 118 362 år 
2024 och till 124 721 år 2040. Om vi har samma ratio 
av beslut om LSS-insatser och gruppbostad LSS år 
2024 och 2040 ses alltså en tydlig ökning i behov av 
gruppbostäder. Utifrån befolkningsökning är det alltså 
tänkbart att vi om tre år har nio fler brukare med behov 
av gruppbostad, och år 2040 hela 22 ytterligare 
brukare med behov av den insatsen. Det skulle 
innebära att vi till år 2024 behöver ytterligare två 
gruppbostäder, netto, och år 2040 ytterligare 4,5 
gruppbostäder. Enbart utifrån befolkningsutveckling – 
allt annat lika – skulle vi behöva betydligt fler 
gruppbostäder än vi har i dagsläget. Och redan idag 
har vi för få platser, därav köp av externa platser och 
icke verkställda beslut. 
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3 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 

 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 

 

 

 

Datum 

2022-05-06 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-11 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00164 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-04-22 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00164 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendet i sin helhet 

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2021 på +39 tkr jämfört 

med +5 757 tkr 2020. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 57,5 mnkr, 

balansomslutningen 168,2 mnkr och soliditeten 34 % (f å 36 %). Borås Stads 

kostnad 2021 till förbundet var 89,5 mnkr (f å 86,7 mnkr).  

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 

förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Sammantaget bedöms resultatet enligt 

årsredovisningen vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

direktionen uppställt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 

2021 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 2022-04-

14 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 Granskning av Södra Älvsborgs  Räddningsjtänstförbunds årsredovisning 2021

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovis-
ningen inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads 
Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och  
redovisning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med  
God redovisningssed?

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens  
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses  
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts? 

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den  
ekonomiska ställningen vid årets slut

• Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God  
redovisningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekom-
mendationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser SÄRF)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i 
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för vä-
sentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. 

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd. 
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan åren 2020 och 2021 har utförts. Årets granskning inriktas 
särskilt mot intäktsprocessen. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. En 
redogörelse av pensionsavsättning och prognos har avhandlats. 

Stickprov av förbundets specifikationer har genomförts.

Avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning. 

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström. 
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2 Granskningsresultat
Nedan avrapporteras de iakttagelser och granskningsresultat som framkommit vid granskning 
av förbundets årsredovisning. 

2.1 Årsredovisning 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunalförbund  
upprätta en årsredovisning.1

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning,

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter,

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse.

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
den kommunala bokförings och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.1.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 11 kap ska en förvalt-
ningsberättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rap-
portperioden. Revisionskontoret bedömer att SÄRF:s årsredovisning följer den uppställning som 
anges i 11 kap i LKBR. 

1 LKBR, 1 Kap. 3§
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Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen innehåller en sammanställning av mål 
och uppdrag och att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I årsredovisningen genomförs 
en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2021. 

Revisionskontoret bedömer att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat. 

RKR har i sin rekommendation RKR R15 Förvaltningsberättelse lämnat information om beräk-
ning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

SÄRF redovisar en avstämning av balanskravet enligt RKR R15 i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 0,1 mnkr och det finns inga negativa historiska resultat att 
beakta. En balanskravsjustering har gjorts gällande reducering av samtliga realisationsvinster på 
0,3 mnkr. SÄRF redovisar därmed ett negativt balanskravsresultat för 2021 om minus 0,2 mnkr. 

2.4 Resultaträkning
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkningen i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Enligt 5 kap 2 § LKBR ska resultaträkningen ställas upp i 
följande form:

Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Avskrivningar

• Verksamhetens nettokostnader

• Skatteintäkter

• Generella statsbidrag och utjämning

• Verksamhetens resultat

• Finansiella intäkter

• Finansiella kostnader

• Resultat efter finansiella poster

• Extraordinära poster
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Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redovisar samtliga intäkter och kostna-
der under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lagstiftningens form. I uppställningen 
enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens resultat. Därutöver saknas rubri-
kerna generella statsbidrag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor 
bör de finnas med som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR. 

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden 
1 januari 2021 till 31 december 2021, vilket innebär ett positivt resultat om 1,6 mnkr jämfört 
med budget för samma period. 

Verksamhetens kostnader avviker mot budget med 0,7 mnkr. De innefattar lägre kostnader för 
personalaktiviteter, verksamhetsutveckling och internutbildningar då de ej kunnat genomföras 
under pågående pandemi menar förbundet. Den innehåller också högre kostnader för bland annat 
el. Den största budgetavvikelsen avser avskrivningar då budgeterade investeringar på 20,6 mnkr 
är påbörjade men kommer att slutföras 2022 enligt förbundet.

Det egna kapitalet uppgår till 57,5 mnkr (år 2020: 57,4 mnkr). Eget kapital ska täcka den an-
svarsförbindelse som finns för pensionsutfästelse före 1997 på 13,3 mnkr samt förbundets risker. 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år. I 
beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte. Revisionskontoret noterar att förbundet har lagt en mi-
nusbudget om 1 531 tkr. Enligt kommunallagen 11 kap 5 § ska det varje år upprättas en budget 
där intäkterna överstiger kostnaderna, undantag får göras i den utsträckning som medel från en 
resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.

Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om årsredovisningens ekonomiska resultat är fören-
ligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställda mål. Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat uppnås. 

2.4.2 Intäkter 
Revisionskontoret har i årets granskning särskilt granskat intäktsprocessen i SÄRF. SÄRF får för-
utom kommunbidraget intäkter genom att fakturera för utbildningar men även för automatlarm. 

Automatiska brandlarm 10 679

Myndighetsutövning 1 746

Uppdragsutbildning 5 662

Avtal 2 797

Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 523

Uthyrning lokaler, fordon 1 145

Teknisk service 657

Övrigt 289

Realisationsvinst 221

Summa 23 719

Bild 1 Verksamhetens intäkter 2021 (tkr). 
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Revisionskontoret gör en översiktlig bedömning av rutiner som ligger till grund för beräkning av 
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och inbetalningar. 

Förbundet har nyligen startat ett projekt gällande integrering av verksamhetssystemet Daedalos 
debiteringsregister och ekonomisystemet Agresso. Förbundet har inför projektet genomfört en 
förstudie som ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare deltagit i. 

Projektet är indelat i två delar där den ena handlar om att få in alla debiteringar av automatiska 
fellarms årsavgifter i abonnemangsmodulen i Agresso. Den andra delen är att integrera systemen. 
När förbundet har fått igång abonnemangsfakturering så är tanken att det ska integreras mellan 
systemen Daedalos och Agresso. Resterande debiteringsunderlag körs via fil från Daedalos till 
Agresso en gång i veckan. Kundregistret uppdateras dagligen med en fil som går från Agresso 
till Daedalos. 

Förutom detta håller förbundet på att få in all utbildningsdebitering i Daedalos parallellt, så att 
även detta går via fil när förbundet integrerar systemen.

SÄRF har en rutin för intäkts- och faktureringsprocessen. Av rutinen framgår bland annat att 
SÄRF:s prislista justeras och beslutas av förbundsdirektören inför varje årsskifte. Myndighetstaxor 
justeras och beslutas av Direktionen samt fastställs därefter av kommunalförbundets medlems-
kommuner inför varje årsskifte. 

Godkännande av debiteringsunderlag för fakturering finns i dokumentet Verkställighet av be-
slutad verksamhet och är kopplad till ekonomisystemets projektansvarig och finns i dokument 
Projektkoder. Vidare framgår det av rutinen att: 

• Fakturering utförs av ekonomihandläggare och automatlarmshandläggare.

• Veckovis faktureras automatiska fellarm som skett under perioden och  
debiteringsunderlag skapas från händelserapport i Daedalos och kontrolleras av  
automatlarmshandläggare.

• Avtalsfakturering – medlemsbidrag, bygglov och diverse avtal sker månadsvis i förskott.

• Vid månadsavslut stäms faktureringsgrupper av dels mot Daedalos så att inget  
ofakturerat ligger kvar i debiteringsregister och dels mot inbokade kurser.  
Tertial- och årsvis stäms intäkter av mot budget.

• Underlag till kreditfaktura attesteras av avdelningschef och sparas som underlag bakom 
krediteringsordern.

• Revisionskontoret bedömning avseende rutiner som ligger till grund för beräkning av 
intäkterna likväl som den interna kontrollen som finns kopplat till beräkningar och in-
betalningar av intäkter är att denna i huvudsak är ändamålsenlig.  

2.4.3 Stickprov 
Revisionskontoret har genomfört 81 stycken (80 stycken 2020) stickprov av konton på resultat-
räkningen som har stora avvikelser mellan åren 2020 och 2021. Konton som har granskats är 
främst intäktskonton samt ett fåtal konton som inte har granskats i delårsgranskningen. 

Revisionskontoret noterar att åtta stickprov har behövt kompletteras med sidoordnad bokföring 
av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. Uppgifterna har levererats på 
ett skyndsamt sätt av tjänstepersoner på förbundet.

Granskningen visar att det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap 2 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgång-
ar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). 
Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. Revisionskontoret konstaterar att 
SÄRF:s balansräkning är uppställd i enlighet med 6 kap 2 § LKBR. 

2.6 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet.

2.6.1 Investeringar 
Revisionskontoret har granskat RKR R14 Investeringsredovisning. SÄRF följer huvudsakligen 
RKR R14 avseende investeringsredovisning. Årets investeringar består huvudsakligen av nöd-
vändiga reinvesteringar inom fordonsparken och har uppgått till 9,8 mnkr. Investeringsbudgeten 
uppgick till 18,1 mnkr. Årets investeringar avviker mot budget enligt förbundet men dessa 
kommer att genomföras under 2022 varav bilar, räddningsutrustning och ledningscentral är 
påbörjade och ingår med 20,6 mnkr i kvarstående investeringar vid årets slut.

Stickprov har genomförts för att stämma av att inköpta fordon under året finns i fordonsparken. 

2.6.2 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat 
på verksamhetens likvida ställning. Revisionskontoret har granskat RKR R13 Kassaflödesanalys. 
Kassaflödesanalysen med tillhörande noter är korrekt. Enligt RKR R13 ska räntor och utdelningar 
hänföras till den löpande verksamheten. SÄRF redovisar erlagd ränta (inklusive ränta på pension) 
i kassaflödesanalysen. Det är en ränta på pensionen som uppstår genom att man så att säga lånar 
de anställdas pensionsmedel tills pensionen betalas ut. Det är alltså att betrakta som en ränta på 
lån och en finansiell kostnad. Kassaflödesanalysen stämmer med RKR R13. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inver-
kat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms överensstämma med 
RKRs rekommendation.

2.6.3 Övriga rekommendationer från RKR
Revisionskontoret har granskat RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar. SÄRF har inga 
immateriella anläggningstillgångar. 

Revisionskontoret har granskat RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. SÄRF följer RKR R4 
och har lämnat not i balansräkningen avseende anläggningstillgångar.
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2.7 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommun-
fullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts 
och följts.2 Förbundet bedömer i årsredovisningen att SÄRF uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning. 

Revisionskontoret noterar att SÄRF:s budget och årsredovisning har en skrivning om god eko-
nomisk hushållning. Förbundet uppnår det finansiella målet för 2021, det vill säga uppnår minst 
ett nollresultat. Verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och 
verksamhetsplan och internbudget 2021 redovisas nedan i 2.8.  

2.8 Måluppfyllelse 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan 
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp 
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet. Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner 
för SÄRF för varje mandatperiod. Förbundsordning och handlingsprogram fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. 

Direktionen tog beslut 6 december 2019 om SÄRF:s vision samt om det övergripande  hand-
lingsprogrammet för perioden 2020-2023. Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och 
beslutas av Direktionen. Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument 
för SÄRF som kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. 
Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda 
riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på 
räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner.

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.3  

De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestations-
mål. Prestationsmål för 2021 fastställdes av Direktionen 18 december 2020 i Verksamhetsplan 
och internbudget för 2021. Sammantaget fastställdes 21 prestationsmål för 2021 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (4 st.).

I årsredovisningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 samt de presta-
tionsmål som är beslutade för 2021. 

2 LKBR 11 kap. 8 §
3 SÄRF:s Verksamhetsplan 2021, beslutad av Direktionen 18 december 2020
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Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp i årsredovisningen tillsammans 
med en skattning i procent av måluppfyllelsen/genomförandet. 

Måluppfyllelsen per den 31 december 2021 redovisas i enlighet med nedanstående:

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Före händelse

0 4 5 av 9 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Under händelse

0 0 8 av 8 prestationsmål 2021

Förbundets prestationsmål 2021 för säkerhetsmål, Efter händelse

0 1 3 av 4 prestationsmål 2021

Sammantaget redovisar förbundet följande måluppfyllelse per 31 december 2021

0 5 16 av 21 prestationsmål 2021

Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt uppfyllda under 2021. Förbundet skattar i 
årsredovisningen måluppfyllelsen totalt sett till 95 % uppnått under året. Prestationsmål där 
förbundet skattat måluppfyllelsen till mindre än 100 % under perioden (totalt 5 prestationsmål) 
förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och förbundets planerade åtgärder.

Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den rådande covid-19  
pandemin har exempelvis brandstationen på Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa 
besökare. Prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro såsom exempelvis besök 
hos kommunernas byggavdelningar har inte fullt ut kunna genomföras på grund av den pågående 
pandemin. Vidare menar förbundet att utförandet av de riktade insatserna gentemot bensin-
stationer och bostadshus under våren fick ställas in på grund av pandemin. 

2.9 Konsekvenser av coronaviruset
SÄRF:s arbete har påverkats av covid-19 pandemin under året. I mars 2020 sammanställdes 
lokala rutiner för medarbetare vilka kontinuerligt reviderats allt eftersom nya budskap och re-
kommendationer har förmedlats från regering och myndigheter. Förbundet har planerat för 
att vara rustade gentemot en eventuell omfattande personalfrånvaro. Åtgärder för att hindra 
smittspridning har vidtagits och löpande följts upp menar förbundet. Möjligheter till hemarbete 
har funnits för personalgrupper med arbetsuppgifter som har möjliggjort det. Även om SÄRF 
drabbats av frånvaro av olika slag relaterat till pandemin har detta inte påverkat möjligheten att 
bemanna verksamhetskritiska funktioner och fullgöra SÄRF:s uppdrag framhåller förbundet.

Tillsynsverksamheten har präglats av pandemins restriktioner och möjligheter att utföra tillsyner 
har begränsats. Under året har trots det har ett 40-tal tillsyner kunna genomförts. SÄRF har 
fortsatt inriktningen mot vårdboenden som saknar sprinklersystem, dessa är riskgrupp vid brand.

Pandemin har lett till att SÄRF under 2021 haft lägre kostnader om ca 2,1 mnkr, främst på grund 
av uteblivna utbildningar, övningar etc. Förbundet uppger att det ger en verksamhetsskuld för 
framtiden och är således en finans- och verksamhetsrisk inför 2022. Direkta kostnader under 
året som direkt kan hänföras till pandemin uppgår till ca 59 tkr. 

Totalt sett över året har covid-19 pandemin inneburit ett positivt ekonomiskt resultat om cirka 
2,0 mnkr. 

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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2.10 Särskilda bevakningsområden 
Revisorerna i SÄRF har särskilt under året bevakat följande områden: Guttasjöns övningsområde, 
samverkan med kommunernas krisberedskap, omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn, 
hyressättning av verksamhetslokaler samt nytt Handlingsprogram. 

Guttasjöns övningsområde 
En förstudie kring möjlighet till ombyggnation av huvudbyggnaden har genomförts under 2019 
då den är i stort behov av renovering menar förbundet. Direktionen i SÄRF beslutade efter en 
förankringsprocess med Medlemsrådet (medlemskommunernas politiska ledningar) under våren 
2020 att tillstyrka den utarbetade projekteringsframställan för vidare beslut inom Borås Stad. 
Framställan godkändes av Kommunfullmäktige varefter en enhällig Direktion beslutade om att 
gå vidare i processen varefter ett nytt beslut fattades efter anbudstidens utgång. 

Ombyggnation av huvudbyggnaden påbörjades i november 2021. Huvudbyggnaden ska stå färdig 
under 2022, ha fler lektionssalar än tidigare samt kunna erbjuda olika typer av utbildningar inom

exempelvis brand och sjukvård. Konceptet friska brandmän, som innefattar att ren och konta-
minerad materiel hålls åtskilt, leder till en bättre arbetsmiljö för såväl övande som för personal. 
Verksamheten på övningsfältet har inte påverkats av ombyggnationen bedömer förbundet. 

Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad skriver i sin budget för 2021 att totalt avsätts 18,9 mnkr 
varav 5,9 mnkr för år 2021. Projektet beräknas vara klart 2022. 

Samverkan med kommunernas krisberedskap 
Den tilltänkta tjänsten som krisberedskapssamordnare på SÄRF som ska jobba mot kommunerna 
har inte tillsatts. Förbundet har anställt en verksamhetsstrateg som även kan arbeta med krisbe-
redskap. Avtalet med kommunerna om krisberedskapssamordnare (krisberedskapshandläggare 
som bara arbetar ut mot de sex medlemskommunerna) har sagts upp av medlemskommunerna. 
SÄRF har regelbundna kontakter med respektive medlemskommuns krisberedskapsorganisation.

Omlokalisering av brandstationen i Ulricehamn 
Den nuvarande stationen är belägen på Dalgatan 2 i lokaler på ett par tusen kvadratmeter dit 
räddningstjänsten flyttade in 1985. Ulricehamn växer och det finns framskridna planer på att 
bebygga området där den nuvarande stationen ligger med bostäder. Stationen behöver även flyttas 
för att förbättra trafikflödet in och ut ur centrala Ulricehamn. 

Kommunen har under året arbetat tillsammans med SÄRF med att utreda var den nya brand-
stationen ska lokaliseras. Det är många parametrar som måste tas med i beräkningarna menar 
förbundet. Det geografiska läget för brandstationen kan enligt information på SÄRFs hemsida 
inte ändras särskilt mycket om anspänningstiden inte ska påverkas. Flyttas stationen norrut 
kommer man närmre många arbetsplatser men för långt ifrån många bostäder och vice versa 
framgår det av informationen på hemsidan.4 För närvarande ligger initiativet hos kommunen. 

Enligt kommunchefen i Ulricehamns kommun finns ett antal förslag till placeringar. Det svåra är 
att komma överens om vilken som är den bästa. Han pekar på att det finns två tunga perspektiv 
att väga in. Dels är det kommunens intresse för stadsutveckling, dels är det förbundets intresse av 
korta inställelsetider för deltidsbrandmännen. Det är den ekvationen som kommunen ska få ihop.  
Målsättningen är att den nya brandstationen ska vara igång i 40 år utrycker kommunchefen.5

Enligt förslaget till inriktningsbeslut ska den nuvarande lokalen ha lämnats senast vid årsskiftet 
2024/2025. Då ska nya lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn ha tagits i bruk. 

4 https://serf.se/om-oss/organisation/raddningsstyrkor/ulricehamn-rib/
5 Ulricehamns tidning, måndag 14 februari 2022 
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Hyressättning av verksamhetslokaler 
De förtroendevalda revisorerna har under 2020 genomfört en granskning av hyressättning av 
SÄRF:s verksamhetslokaler. Syftet med granskningen har varit att granska hur principerna för 
hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de lokaler förbundet hyr i 
medlemskommunerna ser ut.

Granskningen visar att fyra av sex medlemskommuner inte anser att hyran täcker kommunens 
kostnader. Förbundets självskattning visar att majoriteten av de inhyrda lokalerna antingen är i 
dåligt skick eller saknar de funktionella förutsättningar som krävs för att bedriva verksamheten 
i enlighet med förbundets interna mål och riktlinjer. 

Den samlade bedömningen är att medlemskommunerna, med få undantag, inte i tillräcklig ut-
sträckning lever upp till förbundsordningens krav om att tillämpa självkostnadsprincipen, samt 
att tillhandahålla nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. Det saknas dessutom en sammanhållen 
process inom förbundet som tydliggör beslutsgången för investeringar. 

Ekonomichefsgruppen har haft uppe rapporten på ett möte under hösten. Nästa steg är att för-
bundsdirektören ska samla fastighetscheferna i medlemskommunerna för ett möte.  

Nytt handlingsprogram 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande 
fyra åren och beskriver SÄRFs förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses som 
ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i lagen om 
skydd mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRFs 
förbundsordning.

Det nuvarande handlingsprogrammet gäller för åren 2020 – 2023. SÄRF har under året arbetat 
med revideringen av det nya handlingsprogrammet 2020-2023 för att det ska svara upp mot de 
ändringarna i lagen om skydd mot olyckor som gjordes under 2020. Förbundet har även inför 
beslutet gjort en sammanställning av de remissvar som kom in på handlingsprogrammet enligt 
MSBFS 2021:1 

Det nya reviderade handlingsprogrammet beslutades av Direktionen 10 december 2021. 

Det reviderade handlingsprogrammet kommer därmed att gälla under perioden 1 januari 2022 
till  31 december 2023. 

2.11 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt.

Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet 
har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2021 genom att 
ringa in de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. Riskanalysen 
identifierade 67 risker och ligger till grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Planen för 
intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment. Planen för intern kontroll för 2021 har antagits 
av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret noterar att beslut om intern kontrollplan för 
2021 togs tre månader in på det nya året. Revisionskontoret rekommenderar att beslut om intern 
kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år planen ska börja gälla. 
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Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från 
kansliet leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdel-
ning kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelning-
en för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller 
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning. En 
del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/intern 
kontrollplan för 2021 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa.

Förbundet genomför tertialuppföljningar där det bland annat ingår uppföljning av plan för intern 
kontroll, genomgång av kontrollåtgärder utifrån årets riskanalys samt uppföljning av budget och 
verksamhetsplan. 

SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll 2021 som bilaga till årsredovisningen. Fyra 
risker från riskanalysen togs med till planen för intern kontroll. Uppföljning av samtliga fyra 
internkontroller/moment har genomförts under 2021. Samtliga kontrollmoment är avrappor-
terade till Direktionen den 18 mars 2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder.

2.12 Övriga iakttagelser 

2.12.1 Internbanken i Borås Stad 
Revisionskontoret noterar efter avstämning med ekonomichef att SÄRF från januari 2020 har 
erhållit ränta på likvida medel 89 mnkr som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Från april 
2020 blev räntan återigen noll procent på grund av pandemins påverkan på samhällsekonomins 
utveckling. Förhållande kvarstår. 
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3 Sammanfattande bedömning
Granskningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning bedöms i huvud-
sak utifrån kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed. I granskningen av förbun-
dets årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och 
eventuella beslut om specifika mål och prioriterade aktiviteter som avser budgetåret 2021. Den 
interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll samt dess uppföljning. 
I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också granskningsresultat från 
granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot 
förbundet under året. 

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret konstaterar att SÄRF:s resultaträkning redo-
visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Uppställningen följer inte helt lag-
stiftningens form. I uppställningen enligt LKBR har det införts en ny resultatnivå Verksamhetens 
resultat vilken saknas i förbundets årsredovisning. Därutöver saknas rubrikerna generella statsbi-
drag och utjämning samt extraordinära poster. Även om dessa är noll kronor bör de finnas med 
som rubriker i resultaträkningen för att helt stämma överens med LKBR.

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott på 0,1 mnkr, vilket är 1,6 mnkr bättre jämfört 
med budget. Förbundet uppnår det finansiella målet under året. Årsredovisningen innehåller en 
förvaltningsberättelse och lämnar upplysningar om måluppfyllelse. 

Sammantaget konstateras att förbundet genomfört uppföljning avseende samtliga de 21 pre-
stationsmål Direktionen fastställt för 2021. Sammantaget är 5 av 21 prestationsmål inte helt 
genomförda per 31 december 2021. Förbundet skattar i årsredovisningen måluppfyllelsen till   
95 % genomfört under året och bedömer därmed att kravet på god ekonomisk hushållning 
uppfylls.

Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern styrning och kontroll. Förbundet 
har genomfört en riskanalys som identifierade 67 risker. Riskanalysen ligger till grund för upp-
rättandet av plan för intern kontroll. Planen för intern kontroll omfattade fyra kontrollmoment. 
Planen för intern kontroll för 2021 har antagits av Direktionen 26 mars 2021. Revisionskontoret 
noterar att beslut om intern kontrollplan för 2021 togs tre månader in på det nya Revisionskontoret 
rekommenderar att beslut om intern kontrollplan inför ett nytt år tas på hösten innan det år 
planen ska börja gälla. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen den 18 mars 
2022. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Revisionskontoret bedömer att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet 
med lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och God redovisningssed. 
Årsredovisningen följer i huvudsak rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning.

Revisionskontoret bedömer att förbundets årsredovisning redogör för väsentliga händelser och 
lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet 
utvecklats under året. Samtliga av Direktionens prestationsmål följs upp på ett enhetligt sätt i 
årsredovisningen. Revisionskontoret bedömer att redovisningen av verksamhetsresultat och mål 
i årsredovisningen i huvudsak är förenliga med de mål som Direktionen beslutat om. 
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Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Den sammantagna bedömningen är att verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen 
bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-03-30

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad



REVISIONSKONTORET
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen






 

  
Södra Älvsborgs  

Räddningstjänstförbund 
 

Uppföljning av verksamhetens mål 2021 



 
 

 
Uppföljning av verksamhetens mål 2021 2 (9) 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 2021 ....................................................... 3 

Inledning .............................................................................................................................................................................. 3 

Handlingsprogram .............................................................................................................................................................. 3 

Säkerhetsmål ........................................................................................................................................................................ 3 

Verksamhetsplan ................................................................................................................................................................ 3 

Uppföljning av mål ............................................................................................................................................................. 3 

Måluppfyllelse ..................................................................................................................................................................... 4 

Uppföljning Säkerhets- och Prestationsmål ................................................................................................................... 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Uppföljning av verksamhetens mål 2021 2021-12-31 

Diarienummer: Reviderat: 

  

Upprättad av: Beslutad av: 

Ekonomichef Direktionen 

Målgrupp: 

 



 
 

 
Uppföljning av verksamhetens mål 2021 3 (9) 

 

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 2021 

Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds, SÄRF, uppdrag grundar sig i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). I 

Förbundsordningen beskrivs styrningen och innehållet i organisationens uppdrag och ansvarsområden. Förbundsområdets 

risker och problembilder kopplade till räddningstjänst utifrån LSO:s nationella mål utgör då underlag för SÄRF:s vision 

samt säkerhetsmål för perioden 2020–2023. Säkerhetsmålen omsätts till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som 

därefter formuleras i aktiviteter. De beslutade strategiska inriktningarna omfattar förbundet ur ett helhetsperspektiv. 

Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020–2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:s styrdokument och hur de hänger samman. 

Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett handlingsprogram för åren 2020–2023. 

Visionen beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De övergripande 

Säkerhetsmålen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för perioden 2020–2023. Målen 

är uppdelade på Före, Under och Efter Räddningstjänst och framgår i detalj i uppställningen nedan. 

Verksamhetsplan  
Direktionen fastställde 2020-12-18 verksamhetsplanen för 2021 som övergripande beskriver hur SÄRF avser att arbeta 

under året för att uppnå handlingsprogrammets mål tillika en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i 

förbundets verksamhet. De övergripande målen har omsatts i förbundsgemensamma prestationsmål och respektive 

avdelning arbetar utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i 

verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.  

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används %-andel av färdigställande.  

Vid varje prestationsmål finns förklarande text om vilka aktiviteter som har genomförts respektive inte har genomförts 

under året. 
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Måluppfyllelse 
 

 

 

Totalt har förbundet uppnått 95% i måluppfyllelse för 2021. 

De prestationsmål som innehåller aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel deltagande på lokala evenemang för 

information om brandskydd (under ett normalår deltar SÄRF vid ett 50-tal evenemang) på grund av pandemin. 

Uppföljning Säkerhets- och Prestationsmål 

Säkerhetsmål, 
Före 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Den enskildes och 
verksamheters förmåga 
att förebygga och 
hantera bränder och 
andra olyckor ska 
stärkas. 

1.1  
Den enskildes och 
verksamheters förmåga att 
förebygga och hantera 
bränder och andra olyckor 
ska stärkas genom att 
samordna och utveckla 
SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information.  

 
 

87% 

Inre ledning har stärkts i det förebyggande arbetet genom 
applicering av SÄRF:s Mediehandbok, en temadag med Inre 
befäl samt med teoretiskt informationsmaterial inför 
kommande praktisk medieträning. 
 
För att nå ut till personer med begränsad kunskap i svenska 
har dialog förts med bl.a. Borås Stad kring de mest 
förekommande språken i kommunen samt vilken typ av 
informationsmaterial som finns att tillgå. Syftet är att nå 
målgruppen via befintliga informationskanaler och i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Två lokala informationsinsatser har genomförts på 
Hässleholmen och Boda i syfte att informera om 
olycksförebyggande åtgärder.  
 
Under sommaren spreds olycksförebyggande information 
med fokus på vattensäkerhet. Två filmer producerades och 
spreds tillsammans med målgruppsanpassade budskap i 
sociala medier, matvarubutiker och i en lokal tematidskrift 
med målgrupp 55+. 
 
I samverkan med Borås Tidning bjöds prenumeranter in till 
en utbildning i grundläggande brandskydd där majoriteten av 
deltagarna var 65+. 
 
Inför jul och nyår producerades två filmer med förebyggande 
budskap kopplat till att hantera och släcka mindre bränder i 
hemmiljö. Under december spreds filmerna på lokala 
matvarubutiker samt i sociala medier. De publicerades också 
digitalt på www.bt.se liksom digitalt och analogt på stortavlor 
runt om i Borås Stad och dess ytterområden.  
 
Förebyggande info skickades ut till trygghetsboenden inom 
SÄRF:s område. I vissa kommuner gick informationen även 
ut till boende med hemtjänst.  
 
I samverkan med Svenljunga kommun fick SÄRF möjlighet 
att publicera olycksförebyggande information i 
lokaltidningen STT inför jul. 
 
I syfte att stödja planering av tillsyn och rådgivningsarbete 
inom SÄRF har larmstatistik analyserats. Underlaget togs 

Kategorier Utfall Helår 2021 

Säkerhetsmål Före, 5st. (9 Prestationsmål) 87% 

Säkerhetsmål Under 5st. (8 Prestationsmål) 100% 

Säkerhetsmål Efter 2st. (4 Prestationsmål) 97% 

Totalt 12st.  95% 
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fram i samband med att riskanalysen uppdaterats inför 
uppdatering av Handlingsprogrammet.  
 
SÄRF:s digitala SBA-utbildning avseende ansvarig och 
kontrollant har granskats och kvalitetssäkrats. 
Ett nytt format av brandutbildning till 
medlemskommunernas personal har arbetats fram. Det 
innebär att anställd RiB-personal från den lokala 
brandstationen fungerar som instruktörer. 
 
En ny operativ grundutbildning vilken också har genomförts 
i samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
En arbetsgrupp har startats för att kartlägga och analysera 
SÄRF:s befintliga förmåga i utvecklande syfte och behov 
kring arbetet med Information enligt LSO. 
 
SÄRF har deltagit i Borås Stads arbete med certifiering som 
Vattensäker kommun för att minska drunkningsolyckor.  
Flertalet RiB-stationer och samtliga heltidslag har under 
sommaren övat och synts på badplatser runt om i förbundet 
med syfte att informera om vattensäkerhet. 
 
Det planerade arbetet med att märka fordon med 
säsongsanpassade förbyggande budskap fick avstanna och 
har ersatts med andra förebyggande åtgärder. Beslutet togs 
utifrån att dekalerna förstör bilarnas lack vilket medför en 
hög kostnad att återställa. 
 
Det informationsmaterial som ska delas ut vid tillsyn LSO 
2:2 är endast slutfört till 70%. 
 
På grund av sjukdom är rutinen för hur ärenden ska sparas 
systematiskt i syfte att utveckla statistikuppföljning ha 
prioriterats om till framtiden. 
 

2. 
Det förebyggande 
skyddet mot brand och 
andra olyckor ska 
stärkas i byggnader och 
andra anläggningar via 
information, rådgivning, 
tillsyn, 
myndighetssamverkan 
och deltagande i plan- 
och byggprocessen. 

2.1  
Effektivisera tillsyns- 
informations- och 
rådgivningsarbetet för att få 
bättre effekt och stärka det 
förebyggande skyddet mot 
brand och andra olyckor hos 
verksamheter och 
fastighetsägare. 

85% Den fastställda tillsynsplanen har genomförts till 36%. 
Bortfallet härleds till det tillsynsstopp som infördes med 
anledning av pandemin. 
 
Under våren genomförde operativ personal riktade insatser 
gentemot bensinstationer och bostadshus. Flertalet insatser 
ställdes dock in med anledning av pandemin. 
 
En rad åtgärder har gjorts för att likrikta och effektivisera vår 
handläggning: 

• För att effektivisera tillsynsarbetet har befintligt 
stödsystem studerats. 

•  I syfte att skapa likvärdig handläggning av 
tillsynsärenden har en ny rutin tagits fram.  

• Handläggning av kvällstillsyner har utretts. 

• I syfte att minska administration vid yttranden har 
en mall tagits fram för ansökan av 
serveringstillstånd. 

 

 2.2  
Bibehålla, stärka och fördjupa 
relationerna med förbundets 
samtliga byggnadsnämnder i 
syfte att få bättre och 
effektivare hantering mot 
bygglovssökare. 

17% Under året har byggenheterna på Marks kommun och 
Tranemo kommun besökts för brandutbildning, 
frågeställning och nätverkande. På grund av pandemin 
återstår besök till övriga medlemskommuner: Borås, 
Bollebygd, Svenljunga och Ulricehamn. 
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 2.3 
Stärka kommunernas kunskap 
om räddningstjänstens 
intresseområde i 
planprocessen och/eller 
riskhantering vid 
detaljplanering. 

100% Personal i Marks kommun planerades att utbildas i 
räddningstjänstens roll och intresse inom planfrågor i januari 
2022. Syftet är att uppnå ett bättre samarbete och en ökad 
förståelse bland kommunens planhandläggare. 
 
Fler medarbetare har involverats i planprocessen i syfte att 
skapa robusthet och säkerställa kompetens inom 
organisationen. 
 

 2.4 
Operativ personal ska ha den 
kompetens som behövs för 
att kunna agera inom det 
förebyggande arbetet i 
förekommande 
arbetsuppgifter. 

100% Under hösten har en heltidsanställd brandman genomgått 
MSB:s utbildning Tillsyn A. 
 
Förbundsdirektören har beslutat att informationsarbete 
enligt LSO är en del av samtligas tjänstebeskrivning inom 
SÄRF. 
 
Under året har kombinationstjänster inrättats där personal 
ska arbeta med utbildning och brandinspektioner, där båda 
inriktningarna kompletterar varandra. Två tjänster tillträds 
2022. 
 

3. 
Verksamheters förmåga 
att hantera kemikalier, 
brandfarlig vara och 
explosiv vara på ett 
säkert och 
riskminimerande sätt 
ska stärkas genom 
information, rådgivning, 
tillsyn och tillstånd. 

3.1 
För verksamheter klassade 
enligt LSO 2 kap 4§ eller 
omfattas av LBE ska 
nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att 
hindra eller begränsa 
konsekvenserna av en olycka. 
Även otillåten och felaktig 
hantering av brandfarlig och 
explosiv vara i samhället ska 
minska. 

97% Uppdaterad och kompletterad information i 
ansökningsförfarandet har underlättat för allmänheten att 
ansöka om tillstånd och att hantera brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
Inga tillsyner enligt LBE har varit planerade i 2021 års TRI-
plan. Händelsebaserade tillsyner har inte genomförts med 
anledning av pandemin. 
 
SÄRF påminner kvartalsvis verksamheter om utgående 
tillstånd. Utgångna tillstånd inom SÄRF:s 
verksamhetsområde följs upp för att kontrollera att hantering 
inte fortlöper. Vid årets slut kvarstår ett fåtal påminnelser.   
 

4. 
Allmänheten ska ha 
tillgång till uppdaterad 
information om riskerna 
vid verksamheter som 
hanterar kemikalier i en 
större omfattning. 

4.1 
Informationen på SÄRF:s 
hemsida om de farliga 
verksamheter som 
överskrider gränsvärdena i lag 
(1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska 
vara aktuell. 

100% Tre verksamheter med informationsskyldighet enligt lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) 
har skickat in uppdaterad information efter uppmaning från 
SÄRF. Övriga verksamheter har kontaktats och uppmanats 
om att uppdatera sin information på SÄRF:s webbplats. 
 
Medlemskommunernas webbplatser har kontrollerats så att 
de länkar till SÄRF:s webbplats med information om farlig 
verksamhet. 

 
Det bedrivs löpande bevakning för att kunna anmäla 
verksamheter som kan klassificeras som farlig verksamhet 
enligt LSO 2 kap. 4 § till Länsstyrelsen. Detsamma gäller 
omvänt, de som bör avklassificeras. Under året har två 
objekt avklassifierats inom SÄRF:s område. Övriga objekt 
inom SÄRF är avstämda mot MSB:s databas. 
 

5. 
Brandskyddet i 
byggnader och andra 
anläggningar ska stärkas 
genom att sotning och 
brandskyddskontroll 
genomförs inom 
föreskrivet intervall. 

5.1 
SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 95 
% av rengöringarna (sotning) 
i respektive kommun eller 
minst 95 % som helhet. 

SÄRF ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 90 
% av 

100% Uppfyllnadsgraden för sotning- och brandskyddskontroll är 
för 2021 99,67%. Avtalen inom förbundets geografiska 
område har förlängts och upphandling är inledd. 
 
En träff med sotningsentreprenörerna har genomförts för 
avstämning och återkoppling av de gångna året. 
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brandskyddskontrollerna i 
respektive kommun eller 
minst 90 % som helhet. 

 5.2 
Enskildas förmåga att 
använda, rengöra och 
detektera fel på 
uppvärmnings-anordningar 
ska stärkas. 

100% SÄRF har erbjudit och genomfört utbildning i egensotning 
under två tillfällen under året. 

Måluppfyllelse   87%  

 

Säkerhetsmål, 
Under 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Räddningsinsatser ska 
planeras, förberedas och 
genomföras med en god 
och likvärdig kvalité 
utefter de lokala 
förhållandena. 

1.1 
Operativa funktioner ska vara 
dimensionerade enligt 
kontinuerligt bedömd riskbild 
och avtal. 

100% I samband med revidering av Handlingsprogram 
uppdaterades också förbundets Riskanalys.  
 
Förmågebeskrivningen har uppdaterats. Reglemente för 
förändring av förmåga är framtagen och beslut kommer att 
fattas i januari 2022. 
 
För att bemanna förbundet stationer enligt 
dimensioneringsbeslutet har två rekryteringsomgångar mot 
RiB och en mot heltid avseende fasta tjänster och 
semestervikariat, genomförts. 
 

 1.2 
Kvalitetssäkrade utbildningar, 
övningar, funktioner och 
utrustning ska leda till att 
kraven i 
förmågebeskrivningen 
uppfylls. 

100% SÄRF:s inre ledning har engagerats i övningar och 
egenstudier. För att stärka kunskapen kring taktik vid 
skogsbrand har Insatsledare deltagit på webinarium samt 
genomfört självstudier. 
 
En utbildningsplan är framtagen för utryckningsförare som 
ska genomföras under 2022. 
 
Verksamhetens övningsdatabas är driftsatt. Platschefer och 
styrkeledare i RiB-verksamheten har erhållit utbildning i 
handhavande.  
 
Fortlöpande upphandling för utbyte av förbundets uttjänta 
fordon. SÄRF har tecknat ett serviceavtal för sänka befintliga 
servicekostnader. Vid nyanskaffning likriktas utrustning men 
ska behovsprövas. 
 

 1.3 
Kvalitetssäkrad arbetsmiljö 
för egen insatspersonal vid 
insatser. 

100% Inre befäl har under året haft ett antal aktiviteter med syfte 
att säkerställa arbetsmiljön, såväl operativt som i övrigt. 
Under arbetsplatsträffar har normer, jämställdhet och 
maktförhållanden diskuterats. Andra delar har berört 
avvikelsehantering och medarbetarsamtal. Ny lagstiftning 
och nya föreskrifter har förmedlats.  
 
Operativ personal, samtliga heltidsanställda och flertalet RiB, 
har utbildats utifrån en ny rutin för PDV, pågående dödligt 
våld. Återstående personal utbildas under 2022. 
 

2. 
Ha förmågan att under 
insats skydda känsliga 
miljöområden, 
dricksvattentäkter och 
reningsverk från 
verkningar av 

2.1 
Kvalitetssäkring gällande det 
systematiskt miljöarbete vid 
räddningsinsatser. 

100% SÄRF fortsätter arbetet med att säkerställa förmågan att 
omhänderta släckvatten. Arbetet har innefattat förmågan att 
praktiskt omhänderta släckvatten liksom den juridiska 
aspekten och kopplingen mellan Miljöbalken och LSO.  
 
SÄRF har samverkat med Borås Energi och Miljö samt 
Borås Stad i frågor som berör omhändertagande av 
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släckvatten och 
kemikalier vid olyckor. 

släckvatten. Vi har haft möte med projektledare för MSB:s 
projekt kring miljörisker där en vägledning är planerad att 
publiceras under första kvartalet 2022. 
 
Samtliga befäl har övats i släckvattenhantering. 
Räddningschef i beredskap och Insatsledare har övats utifrån 
rapporten Measuring the impact of fire on the environment. Syftet 
har varit att riskanalysera olika släckmetoder i 
miljöperspektiv. Målet är att kunna välja rätt metod vid 
typhändelser.   
 

3. 
Via samverkan ha en 
god förmåga att hantera 
stora händelser med 
gemensamma 
ledningsresurser och 
gränslös räddningstjänst 
inom och utanför 
förbundets område. 

3.1 
Organisationen ska vara 
anpassad enligt gällande 
lagstiftning. 

100% Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och 
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett 
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra 
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med 
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB. 
Arbetet resulterade i ett direktiv som remitterades inför 
beslut i januari 2022. 

4. 
SÄRF ska vid 
påfrestningar på 
samhällets infrastruktur, 
bibehålla en god 
beredskap för att rädda 
och skydda 
befolkningen samt civil 
egendom från 
verkningar av brand och 
andra olyckor. 

4.1 
Genom samverkan och 
samarbete med andra aktörer 
i kris ska förbundets samlade 
förmåga resultera i 
proportionerliga 
inriktningsbeslut.   

100% Under året har SÄRF genom Förbundsdirektören och 
Räddningschefen varit deltagande parter i olika delar i ett 
projekt kring övergripande ledning i samverkan med Västra 
Räddningsregionen och Räddsam Halland. Syftet med 
samverkan är att implementera föreskrifter från MSB. 

 4.2 
Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras 
och kvalitetssäkras. 

100% Risk- och sårbarhetsanalys (LEH) har uppdaterats. 

5. 
Planera för att SÄRF 
vid krig eller höjd 
beredskap kunna skydda 
och rädda befolkningen 
samt civil egendom 
genom upptäckande, 
utmärkning och röjning 
av farliga områden samt 
indikering, sanering och 
andra åtgärder för skydd 
mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

5.1 
Ska ha förmåga till samverkan 
och samarbete med andra 
aktörer vid höjd beredskap 
och krigshändelse samt 
förmåga till proportionerligt 
inriktningsbeslut. 

100% Räddningschefen har under året deltagit i RUHB-Nätverk 
inom Räddsam-VG tillsammans med Länsstyrelsen samt i 
7H-nätverk för civilt försvar och höjd beredskap. 

Måluppfyllelse   100%  

 

Säkerhetsmål, 
Efter 

Prestationsmål 
Utfall 
Helår 
2021 

Aktiviteter 

1. 
Genomföra brand-, 
olycksundersökningar 
och insatsutvärderingar i 
syfte att lära av 
inträffade händelser och 
utveckla 

1.1 
SÄRF:s handläggare ska hålla 
hög kvalité i remisser gällande 
sakkunnigutlåtanden till 
polisen för att säkerställa 
rättssäkerheten. 

100% Handläggare har utbildats i att skriva sakkunnighetsutlåtande 
vilket även har omfattat en repetitionsutbildning.  
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räddningstjänsten i 
stort. 

 1.2 
Information och rådgivning 
till anläggningsskötare vid 
felaktiga automatlarm för att 
bidra till färre automatlarm.   

100% SÄRF följer rutinmässigt upp varje felaktigt automatlarm 
med kunden för information och rådgivning via mejl. Vid 
återkommande händelser tas kontakt via telefon. Det visar 
sig att de tio kunder med flest antal fellarm tillsammans stått 
för 110 fellarm över året. Effekt av åtgärd har bidragit till ett 
minskat antal fellarm. 
 

 1.3 
Förbättringsförslag i gjorda 
olycksundersökningar följs 
upp och återkopplas till 
verksamheten med en ökad 
operativ effektivitet som 
följd.    

100% Rutin för en övergripande insatsuppföljning har arbetats 
fram i syfte att så kallade förenklade olycksundersökningar 
ska följas upp och att erfarenheter från insatsen ska 
tillvaratas i organisationen. Den har följts av att andra rutiner 
har skapats inom ledningscentralen som kan kopplas till den 
övergripande rutinen. 
 
En olycksundersökning med fokus på ledningsfunktionernas 
roller och deras användning initieras efter insatser där 
ledningsorganisationen och ledningsfunktionerna haft en 
särskilt betydande roll.  
 

2. 
Efter avslutad 
räddningsinsats stödja 
drabbade med 
information kring behov 
av bevakning, 
restvärdesskydd, 
sanering och 
återställning. 

2.1 
Fungerande avslut och 
överlämning vid 
räddningsinsats. 

97% I arbetet med att nå ut med viktig information efter avslutad 
insats har en målgrupp varit personer med begränsade 
kunskaper i svenska. För att nå denna målgrupp har SÄRF 
inventerat befintliga kommunikationsvägar så som 
bostadsbolag och familjecentraler. Via MSB har SÄRF fått 
tillgång till filmer om brandskydd i hemmet och utrymning 
översatta till flertalet olika språk. Genom resursen Mobile Info 
Center ses möjligheter till samverkan efter större insatser där 
fler språk än svenska behövs för att nå ut.  
MSB har en bristfällig tillgång till översatt material vilket har 
en stor efterfrågan. Att själva översätta information innebär 
dels en stor arbetsinsats, dels en kostnad som inte har kunnat 
prioriteras. 
 
Under året har SÄRF i projektform utvärderat 
informationsinsatserna efter brand i byggnad. Frågeformulär 
till drabbade har skickats ut efter vart fjärde insats varav 35 
procent blev besvarade genomgående positivt. Att 75 
procent av insatserna inte följts upp med frågeformulär beror 
på utmaningen att få fram kontaktuppgifter i samband med 
insatsen. 
 

Måluppfyllelse   97%  
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FÖRBUNDSLEDNINGEN HAR ORDET

Räddningstjänsten arbetar med olyckor. 
De olyckor som har inträffat kan berätta 
om de risker och problem som finns 
eller byggs in i samhället för att på så 
sätt förebygga, förhindra och minimera 
kommande olyckor. Räddningsinsatsens 
effektivitet kan värderas i hur de 
förebyggande åtgärderna är vidtagna, 
hur den interna kvalitetssäkringen 
utförs och återkopplas samt hur 
metodutvecklingen kan påverka framtida 
räddningsinsatser där även samordning 
av erfarenheter från olika organisationer 
kan bidra till ökad samhällsnytta. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har trots pandemin klarat årets utmaningar 
i de händelsestyrda och förebyggande 
uppdragen genom att konsekvent hålla 
i och hålla ut. En pandemistab med 
ledning och kommunikatörer har varit 
aktiv sedan våren 2020. Med korta 
beslutsvägar och närhet till verksamheten 
har beslut och interna rutiner uppdaterats 
kontinuerligt. Särskilda riskbedömningar 
har utförts inför och i samband med 
utbildningsgenomföranden på Guttasjön. 

Samtidigt har visionsarbetet att verka 
för en räddningstjänst i tiden och 
för framtiden fortsatt men något 
begränsat. Medarbetarna har visat en 
hög lojalitet och flexibilitet genom att 
ställa om och ställa upp för att klara 

förbundets uppdrag i bästa möjliga 
mån utefter rådande omständigheter.

Med ledningssystem menas den 
organisation, mandat, roller och 
stödsystem där varje nivå kan ta ett 
helhetsansvar utifrån sin roll. Förbundets 
strategiska inriktning omfattas av 
den övergripande fördelningen av 
finansiella resurser och inriktningen för 
kompetensförsörjning i en helhet för att 
kunna fatta, för verksamheten, effektiva 
beslut. Processerna i kärnverksamheten 
sker samordnat, strategiskt och konsultativt 
tillsammans med stödfunktionerna 
personal, ekonomi och verksamhetsanalys. 
Särskilt fokus under året har ägnats åt 
de ekonomiska förutsättningarna för 
förbundets förmåga och hållbarhet. 

En framgångsfaktor som har rönt både 
stor spridning och uppmärksamhet 
är SÄRF:s information till allmänheten 
som kontinuerligt publiceras och delas 
med egenproducerat innehåll på sociala 
medier. Personalgrupper involveras och är 
delaktiga i att nå ut med säsongsbetonade 
samt händelsestyrda budskap som 
anpassas efter olika målgrupper och 
situationer. Under de senaste åren 
har synligheten i sociala medier varit 
särskilt viktig för att nå ut när andra 
personliga möten inte har kunnat 
genomföras ur smittskyddssynpunkt. 

Den statliga utredningen ”En 
effektivare kommunal räddningstjänst” 
presenterades 2018 vilket innebar att 
Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 
skärptes som trädde i kraft 1 januari 
2021. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap gav under 2021 ut fyra 
föreskrifter kopplade till lagstiftningen 
som bland annat reglerar operativ 
ledning av kommunal räddningstjänst, 
ett utökat förbyggande uppdrag samt 
senare under året för räddningstjänsten 
ett utökat ärende- och tillsynsansvar 
rörande brandfarliga och explosiva varor. 
Utöver förändringar i lagar och regler 
har räddningstjänsterna i landet fått i 
uppdrag att arbeta aktivt och långsiktigt 
med jämställdhet- och mångfaldsfrågor. 

Efter fyra år kunde äntligen 
ombyggnationen av huvudbyggnaden 
starta på förbundets övningsplats invid 
Guttasjön. Anläggningen blir anpassad till 
friska brandmänskonceptet vilket är av stor 
betydelse i hanteringen av kontaminerade 
kläder och material. Övningsplatsen har 
byggts om och säkerhetsanpassats. Fler 
ytor på fältet har frilagts eller gjorts 
om vilket möjliggör att flera kan öva 
samtidigt inom varierande moment. 

Jill Jingbrant  Rose-Marie Liljenby Andersson
Förbundsdirektör Ordförande

”Medarbetarna har visat en hög lojalitet och flexibilitet genom att ställa om och ställa upp 
för att klara förbundets uppdrag i bästa möjliga mån utefter rådande omständigheter.”
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UPPDRAG OCH MÅL

RÄDDNINGSTJÄNSTUPPDRAGETS OLIKA DELAR

FÖREBYGGA RÄDDA

FÖLJA UPP

STÖD TILL 
MEDLEMSKOMMUNER

Organisationen är anpassad för att 
driva och stödja räddningstjänst-
uppdragets olika delar. 

FÖREBYGGA 
Genom information, 
rådgivning och utbildning 
tillgodoses lagstiftningens 
krav på skydd och säkerhet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med invånare, 
näringsliv och medlemskommuner. 

I samverkan med kommunerna utformas 
risk- och sårbarhetsanalyser. SÄRF medverkar 
i samhällsplanering, utbildar och ger råd och 
information till samverkande myndigheter 
näringsidkare och enskilda. 

RÄDDA 
Beredskapen pågår dygnet 
runt, året runt för att 
utföra räddningsinsatser. 
Arbetet innebär utveckling 
och bibehållande av 
kompetens, metoder 

tekniska resurser för 
upprätthållande av effektiv 

räddningstjänstförmåga.

SÄRF stödjer medlemskommunerna i 
kris och katastrofer med resurser och 

kompetens i samverkan.   

FÖLJA UPP 
För att ständigt utveckla verksamheten i takt 
med samhällets förändrade riskbild identifieras, 
dokumenteras och analyseras risker, tillbud och 
olyckor. Att ständigt lära oss av det inträffade och 
genom att tillvarata erfarenheter, såväl förebyggande 
som insatsoperativt höjs och omvärderas förbundets 
kapacitet.

Med utgångspunkt i förbundets problembild, 
förbundsordningen och de nationella målen 
i LSO pågår ett långsiktigt visionsarbete 
med strategiska inriktningar samt att ett 
handlingsprogram med säkerhetsmål har 
beslutats för perioden 2020-2023 som är 
styrande för verksamheten. 

Det fyraåriga handlingsprogrammets 
säkerhetsmål omsätts i ettåriga 
prestationsmål i verksamhetsplanen som följs 
upp årligen.

Ta del av samtliga säkerhetsmål i vårt 
Handlingsprogram 2020-2023.

FRÅN NATIONELLA MÅL TILL AKTIVITETER

 Aktiviteter

Årlig Verksamhetsplan  Prestationsmål

Handlingsprogram 2020-2023  Säkerhetsmål

Lag om skydd mot olyckor  Nationella mål

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) ansvarar för 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet i sex kommuner: 
Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
Förbundet bildades 1995 och Marks kommun anslöts 2010.

SÄRF arbetar för ett säkert och olycksfritt samhälle, för alla. 

STÖDJA 
Invånare och 

medlemskommuner 
stödjs i skyddet mot 
olyckor och kriser. 

HANTERA 
Genom insatser vid risker, 
olyckor och kriser räddas 
och skyddas människor, 

egendom och miljö. 

UTVECKLA
Den egna förmågan 

utvcklas ständigt och SÄRF 
deltar aktivt i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 

och säkerhetsarbete.

Genom att information, 
utbildning och kommunikation 
förebyggs oönskade händelser 

för ett säkrare samhälle. 

INFORMERA 

Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdraget innebär att identifiera risker för att förhindra och begränsa konsekvenserna 
av oönskade händelser, förbereda och genomföra räddningsinsatser, uppföljning och 
erfarenhetsåterföring av inträffade händelser samt att delta i samhällets krishantering. 
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BEFOLKNINGS- OCH 
OMRÅDESUTVECKLING  
SÄRF är ett förbund som sträcker 
sig över en stor geografisk yta. 
SÄRF omfattas av en stor geografisk 
yta 90x90 kilometer och utgörs 
främst av skog och landsbygd. 

Befolkningen på drygt 205 000 
invånare ökar även om tillväxten 
skiljer sig åt mellan de sex 
medlemskommunerna. En stigande 
samt åldrande befolkning leder till 
ökade risker och sårbarhet vid olyckor. 

Inom förbundet finns vissa riskkällor 
som skulle kunna medföra allvarliga 
konsekvenser för liv, egendom och 
miljö. Inom vårt ansvarsområde finns 
tio verksamheter som klassas som 
farlig verksamhet och genom området 
går ett flertal leder för farligt gods. 
Dock transporteras relativt låg andel 
farligt gods via järnväg i förbundet.

Närmare 20 procent av befolkningen 
bor på orter med färre än 200 
invånare. En olycka som inträffar i 
glesbygd riskerar att ta längre tid att 
upptäcka och för räddningstjänsten 
att komma fram till. Invånare i 
glesbygd bör därmed ha en högre 
grad av egen förmåga att själva agera, 
hantera och begränsa olyckor. 

ORGANISATIONS- 
UTVECKLING 

Den i LSO lagstadgade rollen som 
Räddningschef har utvecklats med 
ett ändrat internt som externt 
fokus. Räddningschefen är numera 
en strategisk kontaktperson och 
kunskapsresurs för att förbättra 

VERKSAMHETSUTVECKLING

samverkan mellan lokala, regionala 
som nationella samarbetsparter 
gällande räddningstjänstförmåga. 
Den övergripande organisatoriska 
och förebyggande verksamheten 
ansvarar förbundsdirektören för.

Förbundets chefer samlas två gånger per 
år i ett Chefsforum för att skapa samsyn 
och gemenskap men framförallt utveckla 
ledarskapskompetenser samt fördjupning 
i olika strategiska angelägenheter. Under 
2021 utgjordes temat vid ett tillfälle av 
kommunikativt ledarskap och enhetligt 
kommunalt ledningssystem, ELS, medan 
den andra träffen flyttades fram till 
2022 som en smittskyddsåtgärd. 

SÄRF:s förebyggande uppdrag 
delas av samtlig personal. Under 
hösten fick avdelningschefen för den 
förebyggande verksamheten uppdrag 
att utifrån ett helhetsperspektiv leda, 
fördela och involvera arbetet inom 
organisationen. Under den senare delen 
av året informerades i dialogform all 
heltidsanställd personal för att förankra 
beslutet och inhämta idéer om hur 
respektive personalgrupper ska bidra 
i utförandet. Under 2022 fortsätter 
arbetet och förankringen inom SÄRF.

Anställd räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, ges möjlighet att 
utöka sitt uppdrag genom att även 
fungera som instruktör vid externa 
utbildningsgenomföranden. 

Ett antal medarbetare har genomfört 
instruktörsutbildning och håller sedan 
hösten 2021 utbildningar i grundläggande 
brand och hjärt-lungräddning, främst för 
anställda inom SÄRF:s medlemskommuner. 
I stor utsträckning sker utbildningstillfällen 
på den lokala brandstationen vilket 
minskar restider och bidrar till att 

instruktörerna blir ett känt ansikte i 
respektive hemkommun. RiB knyts på så 
sätt närmare utbildningsverksamheten 
vilket också är en del av SÄRF:s 
prioriteringar i RiB-lyftet för att skapa 
djupare samverkan inom förbundet 
samt den strategiska inriktningen att 
agera och verka för Ett SÄRF. 

SÄRF:s förebyggande arbete kommer att 
kräva utökade resurser. En ny föreskrift 
från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, med anledning av 
förändringar i LSO, innebär att förbundet 
ska utföra fler tillsyner fr. o m 2022 och 
inte minst säkerställa kompetens för att 
bistå medlemskommunernas i alltmer 
komplexa plan- och byggärenden. 

SÄRF har under året arbetat med 
att anpassa verksamheten för att 
möta utmaningarna i en reviderad 
lagstiftning. Under 2021 har MSB 
givit ut följande förskrifter:

 ► Innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst

 ► Ledning av kommunal räddningstjänst

 ► Hur kommunen ska planera 
och utföra sin tillsyn enligt LSO

 ► Undersökningsrapport efter 
kommunal räddningsinsats

Förskriften om handlingsprogram gavs 
ut under sommaren och eftersom den 
tidigare upplagan redan följde många av 
de förändringar som krävdes blev det 
en kort beredningstid. SÄRF:s direktion 
fattade beslut i december att anta det 
revidera handlingsprogrammet som i 

huvudsak innebar en mindre strukturell 
förändring, uppdaterad riskanalys och 
utökning av förmågan i höjd beredskap. 

SÄRF:s Direktion fattade i december 
beslut om att anta det reviderade 
handlingsprogrammet.

Arbete har under 2021 ägnats åt att 
förbereda införandet av ett enhetligt 
kommunalt ledningssystem. Beredningen 
av olika alternativ har genomförts vilket 
kommer att fortsätta under 2022. 

Inom ramen för det förebyggande 
uppdraget har samtliga föreskrifter 
slutförts under 2021, Det innebär 
att planering av tillsynsverksamheten 
rörande myndighetsutövning och 
rådgivning har färdigställts lika väl 
som rutinen för instasuppföljning. 

Under 2022 kommer det påbörjade 
arbetet att fortsätta genom att 
samtliga föreskrifter implementeras 
i den dagliga verksamheten med 
anledning av revideringen av LSO. 

SÄKERHETSSKYDDSARBETE
Riskbilden för SÄRF förändras i takt med 
samhället. För att kunna möta samhället 
nu och i framtiden krävs riskidentifiering, 
ökad och ny kompetens samt en förmåga 
att förebygga och omhänderta oönskade 
händelser för att minska riskerna för 
både medborgare och medarbetare. 
I detta arbete blir säkerhetsskyddet, 
med en säkerhetsskyddsplan i grunden, 
en viktig del för att kunna agera säkert 
och effektivt vid räddningsinsatser.

För att säkerställa att verksamheten 
lever upp till samtliga krav avseende 
säkerhetsskydd har flera åtgärder 
genomförts under året. Bland annat 
har en säkerhetsskyddsanalys och 
säkerhetsskyddsplan utformats 
och fastställts. Syftet är att utreda 
organisationens behov av säkerhetsskydd. 
Säkerhetsåtgärder ska planeras 
och vidtas för att säkerställa det 
säkerhetsskydd som behövs med hänsyn 
till verksamhetens art, omfattning och 
övriga omständigheter. Planen ska 
även klargöra ledningens och andra 
funktioners ansvar för säkerhetsskyddet.

FÖ
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A
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N
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av förbundets invånare 
bor i gledbygd.

20%
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 
OCH EKONOMISK STÄLLNING

MEDLEMSFÖRHÅLLANDEN
SÄRF finansieras till största delen med 
skattemedel. 2021 var medlemsbidraget 
174,3 Mnkr och det innebär en 
bidragsfinansiering av verksamheten 
med 88,0% och kostnaden per invånare 
inom förbundet var 844 kr (828 kr). 
Resterande finansieras genom intäkter från 
myndighetsutövning och avtalstjänster.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER
En anställd inom räddningstjänst med 
huvudsaklig tjänstgöring i utryckning 
har rätt till Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) från 58 år 
om vissa kriterier är uppfyllda. SÄRF 
genomgår ett generationsskifte och 
prognosticerar denna kostnad med en 
beräknad pensionsålder på 59,5 år. Arbete 
efter 59,5 år innebär en återvinning för 
förbundet men en pensionsavgång vid 
58 år blir en kostnad utöver budget.

RISKER
SÄRF har vid utgången av 2021 Eget 
kapital på 57,4 Mnkr och en soliditet 
på 34% vilket garanterar en långsiktig 
och stabil verksamhet som klarar stora 
händelser. Det egna kapitalet ska täcka 
den Ansvarsförbindelse som ligger utanför 
balansräkningen samt förbundets risker.

Eget Kapital 
uppgick till 

57,4
Mnkr vid utgången 

av 2021.

Kostnaden för 
räddningstjänst

är 2021 

844
kronor  

per invånare.



TILLSYNSARBETE 
Verksamheten har präglats av pandemins 
restriktioner och möjligheter att 
möjligheter att utföra tillsyner har 
begränsats. Under året har trots det har 
ett 40-tal tillsyner kunnat genomförts. 
SÄRF har fortsatt inriktningen mot 
vårdboenden som saknar sprinklersystem 
som är riskgrupp vid brand. 

Mot bakgrund av förändringar i LSO 
har MSB givit ut en ny föreskrift för 
hur kommunerna ska bedriva tillsyn 
enligt lagen. Denna föreskrift, som 
gäller från 2022, ställer helt nya krav 
på tillsynsarbetet. För att möta denna 
förändring har ett omfattande projekt 
genomförts för att identifiera alla typer 
av objekt som kommer att beröras.

PLAN OCH BYGGÄRENDEN
SÄRF har, i likhet med tidigare år, varit 
en aktiv remissinstans i kommunernas 
planarbete. Under året har SÄRF 
medverkat i framtagandet av en 
övergripande riskanalys för Marks 
kommun. Efter att analysen antagits 
genomförde SÄRF en utbildning för 

kommunens planhandläggare för att 
knyta an till den nya riskanalysen och 
även informera om räddningstjänstens 
intressen i planprocessen.

Det är en fortsatt ökning av antalet 
byggärenden. Årssnittet var tidigare på 
cirka 200 ärenden. I år görs åter en 
toppnotering med totalt 289 ärenden. 

LAGEN OM BRANDFARLIGA 
OCH EXPLOSIVA VAROR
Ett annat ärendeområde som ökar är 
tillståndsansökningar för brandfarliga 
och explosiva varor. Dessa ärenden 
har ökat med 25 procent mot tidigare 
år. En anledning till detta kan vara det 
påminnelsesystem som SÄRF under 
året aktiverat för att minska risken 
för olovlig hantering. Även Lagen och 
brandfarliga och explosiva varor, LBE, 
förändrades under året vilket medfört nya 
arbetsuppgifter för räddningstjänsten. För 
explosiv vara är det numera inte enbart 
föreståndare som ska anmälas utan även 
deltagare i hanteringen. Förändringen 
innebar att samtliga befintliga tillstånd 
behövde uppdateras med nya anmälningar, 
vilket lett till en ökad arbetsbelastning. 

RÅDGIVNING OCH 
INFORMATION 
Den förebyggande verksamheten har 
bland annat inriktats mot boenden 
för personer som kan komma att bli 
särskilt utsatta i händelse av brand, 
exempelvis äldreboenden, sjukhus och 
stödboenden. Detta var något som 
uppmärksammades i samband med 
den nationella Förebyggandekonferens 
som MSB höll för tredje året i rad. Där 
utsågs en av SÄRF:s brandingenjörer 
till Årets Brandförebyggare.

INFORMATIONSINSATSER
SÄRF:s närvaro vid fysiska evenemang 
har under större delen av året ställts 
in för att undvika smittspridning. 

I likhet med 2021 genomfördes en 
förbundsgemensam insats under 
sommaren. Majoriteten av SÄRF:s stationer 
genomförde övningar i vattenlivräddning 
på lokala badplatser.  Personalen övade 
samtidigt som möjligheten fanns att 
visa förmåga och sprida kunskap om 
vattensäkerhet till allmänheten.

Filmer på temat vattensäkerhet 
producerades och spreds via en rad 
olika kanaler under sommarmånaderna. 
Medelålders män var en tydlig målgrupp 
då de utgör den grupp som är 
överrepresenterad i drunkningsolyckor. 
Fokus lades även på att nå föräldrar för att 
påvisa vikten av att hålla uppsikt på barn 
i och vid vatten för att undvika olyckor. 

För att underlätta räddningsarbetet i 
samband med olyckor uppmärksammade 
SÄRF inför semesterperioden hur 
allmänheten ska agera. Bakgrunden 
var en händelse där räddningstjänsten 
tillsammans med ambulanssjukvården inte 
gavs möjlighet att arbeta ostört i samband 
med en drunkningsolycka. Informationen 
där egen personal medverkade, filmades 
och spreds via sociala medier. Händelsen 
uppmärksammades även i lokalmedia. 

”Skydda ditt hem i jul” var temat för 
SÄRF:s julkampanj 2021. Kampanjen 
syftade till att nå ut med information om 
vikten av att ha fungerande brandvarnare 
och släckutrustning hemma samt att ha 
kunskap om hur utrustningen används. 
Filmer, där personer släcker mindre 
bränder i hemmiljö, producerades. 
I samband med publicering och 
annonsering av filmerna uppmanades 

allmänheten att, via förbundets 
webbplats, beställa en kylskåpsmagnet 
med råd för att undvika bränder. Ett 
40-tal magneter skickades ut för att 
fungera som en påminnelse i hemmet. I 
samverkan med Borås Stad hade SÄRF 
möjlighet att medverka i kampanjens 
budskap på 17 fysiska och fem digitala 
reklamytor placerade runtom i Borås. 

För att nå en äldre målgrupp med råd för 
ett brandsäkert hem har utskick gjorts 
till ansvariga för de trygghetsboenden 
som finns inom förbundets område.  
Trygghetsboende innebär att de 
boende har egna lägenheter och att 
minst en i hushållet är äldre än 70 år. 
Trygghetsvärdar och fastighetsägare 
uppmanades att vara behjälpliga med att 
sprida informationen till de boende. 

CIVILT FÖRSVAR
Som alla andra myndigheter har SÄRF 
ett ansvar att bidra till det civila försvaret. 
Huvudsakliga uppgiften under höjd 
beredskap och krig är att utföra de 
uppgifter som också hanteras i vardagen 
men under andra omständigheter. Det 
vill säga att fortsätta hjälpa befolkningen i 
händelse av att de råkar ut för en olycka.

Det pågår satsningar inom området 
nationellt och successivt läggs uppgifter 
ut inom det kommunala ansvaret. SÄRF 
ska ta det ansvar som är ålagt samtidigt 
som det är viktigt att staten genomför 
kompensande åtgärder enligt de nya 
kraven. Mer konkret förstärker SÄRF 
förmågan kring det civila försvaret: 

 ► Krigsplacering

 ► Säkerhetsskydd

 ► Ledning 

 ► Utbildning och övning

SÄRF deltar också i nätverk för att dela 
erfarenheter och kunskap. Regionalt sker 
det i stor utsträckning i Länsstyrelsens 
regi och nationellt i nätverk med MSB och 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

AKTIV SAMHÄLLSAKTÖR 
De unika uppdragen som ges i LSO 
innebär att SÄRF måste vara en aktiv 
samhällsaktör. Genom uppdraget byggs 
en vana att agera i sekundoperativa 
och dynamiska händelser. Det svenska 
systemet är uppbyggt på ett sådant sätt 
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HÄNDELSER AV 
VÄSENTLIG BETYDELSE

2021 innebär en 
toppnotering på 

289
byggärenden.



att en myndighet i stort sett aldrig tar över 
någon annan aktörs ansvar. Genom att 
räddningstjänsten ofta är först på plats i 
nödsituationer blir SÄRF den aktör som 
identifierar och kommunicerar behov av 
ansvarstagande till andra myndigheter 
och kommunala aktörer. För att detta 
arbete ska fungera sömlöst måste det 
också finnas forum och nätverk där 
aktörer träffas för att fylla före-, under- 
och efterperspektivet. Nedan följer några 
forum där SÄRF deltar för att samverka 
och därmed öka förmågan i samhället.

 ► SKR – NKR, Nationell nätverksgrupp 
för kommunal räddningstjänst

 ► Räddsam VG – Styrgrupp 
och beredningsgrupper

 ► SOS-Alarm – Kvalitetsgrupp regionalt 

 ► RAPS-möte – Regional samverkan 
med räddningstjänster, polis, 
VGR, SOS Alarm för att diskutera 
avvikelser och förbättringsförslag

Länsstyrelsen leder ett antal 
samverkansforum där SÄRF medverkar; 
Regionalt råd, Räddningstjänst 
under höjd beredskap och 
Älvsgrupp Ätran och Viskan. 

SÄRF är en aktiv part i 
medlemskommunernas säkerhets- och 
trygghetsarbete, bland annat genom 
deltagande i brottsförebyggande råd, BRÅ. 
Lokal myndighetssamverkan med Borås 
Stad samt Trygghet- och säkerhetsrådet 
i Marks kommun är andra exempel. 

Under året stod SÄRF, tillsammans med 
Närsjukvårdssamverkan Södra Älvsborg 
och Sjuhärads kommunalförbund, värdar 
för en konferens på temat suicid och 
suicidprevention. Drygt 170 personer från 
kommun, sjukvård, blåljusorganisationer 
och ideell sektor deltog i konferensen 
i syfte att få kunskap och förståelse 
för varandras uppdrag och hur man i 
samverkan kan minska antalet suicid. 
Efter genomförandet följdes inkomna 
förslag till förbättringar upp. För SÄRF:s 
del handlar det om att, inom en snar 
framtid, komma vidare vad gäller utbildning 
och skapa en tydlighet kring SÄRF:s roll 
vid larm som rör suicidnära personer. 

UTBILDNING 
Pandemin har haft inverkan på årets 
utbildningsinsatser.. Den verksamhet 
som genomförts har kontinuerligt 
riskbedömts och anpassats efter rådande 
rekommendationer och restriktioner. 

Att utbildning och övning i viss mån 
ställts in har möjliggjort att forskning, i 
större utsträckning än tidigare, kunnat 
bedrivas på fältet. Såväl nationella som 
internationella företag har bedrivit 
verksamhet, bland annat i syfte att 
utveckla produkter och metoder. 

2 100 personer har deltagit i 
grundläggande brandutbildning, ställt 
mot 1 528 personer 2020. Året 
dessförinnan var siffran 6 510. Det kan 
konstateras att pandemin påverkat dessa 
genomföranden i stor utsträckning. 
Grundutbildningen har en teoretisk och 
en praktisk del. Teorin har uteslutande 
hållits digitalt. De praktiska delarna har 
genomförts utomhus på ett smittsäkert 
sätt, om än i minskad omfattning. 

Sedan 2020 bedriver SÄRF 
räddningstjänstutbildning för två 
gymnasieskolor, Sven Eriksonsgymnasiet i 
Borås och Marks gymnasieskola i Skene. 
Under 2021 skrevs även avtal med 
Tranemo gymnasieskola. Eleverna läser 
fyra delkurser räddningstjänst under 
sin gymnasietid. Utbildningen syftar till 
att väcka intresse för räddningstjänsten 
samt gynna framtida rekryteringar. 

Under året har SÄRF fortsatt arbetet 
som underleverantör till den statliga 
utbildningen Grib, grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i beredskap. 
Utbildningen har bedrivits under hela året 
då den ses som samhällsviktig. Stora krav 
har ställts på såväl elever som lärare för 
att undvika smittspridning under kurserna.  

Förändringar i övningsupplägg för 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
har genomförts under året. För 
att minska väntetiden samlas fler 
moment vid samma övningstillfälle. 
Den typen av kombiövningar innebär 
mer effektiv övningstid samt färre 
transporter av materiel. Beslut om 
att endast öva klippning av fordon på 
Guttasjön har också det bidragit till 
färre transporter inom förbundet. 

SÄRF har i samverkan med Räddsam 
VG gjort en ansökan till Brandforsk för 
medel att bedriva ett projekt med mål 
att arbeta fram riktlinjer och praktiska 
verktyg inom stärkt brandskydd. Målet 
är att skapa trygga bostadsanpassningar 
för personer med behov av stödinsatser. 
Forskningsprojektet utgår från en 
framtagen modell som bygger på de 
barriärer målgruppen påverkas av för att 
utrymma i händelse av brand. I december 
beviljades ansökan och projektet kommer 
att sträcka sig över 2022. Förutom SÄRF 
utgörs projektgruppen även av personal 
från Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Räddningstjänsten Storgöteborg.

ETT ÖVNINGSFÄLT UNDER 
UTVECKLING 
Övnings- och utbildning har bedrivits 
på anläggningen vid Guttasjön sedan 
1988. De senaste åren har upprustning 
och renovering genomförts för 
framförallt att möta organisationens 
utvecklingsbehov men också externa 
parters möjligheter att använda moderna 
övninganordningar och anpassade 
lokaler. Arbete med att sektionera fältet 
och arbeta nyskapande har fortsatt 
under 2021, bland annat förbereddes 
en ny yta för externa utbildningar så 
som grundläggande brandutbildning.

Hösten 2021 startade byggnationen av 
ett nytt kallrökövningshus. Huset ska 
kunna erbjuda en rad olika typer av 
övningar och tas i bruk under 2022. 

En förstudie gällande ombyggnation av 
befintlig huvudbyggnad på övningsfältet 
avslutades efter en längre tid. Efter 
beslut av SÄRF:s politiska direktion, 
vilket föregicks av framställan i Borås 
Stads kommunfullmäktige, påbörjades 
en ombyggnation av huvudbyggnaden 
i november 2021. Huvudbyggnaden 
ska stå färdig under 2022, ha fler 
lektionssalar än tidigare samt kunna 
erbjuda olika typer av utbildningar inom 
exempelvis brand och sjukvård. Konceptet 
friska brandmän, som innefattar att 
ren och kontaminerad materiel hålls 
åtskiljt, leder till en bättre arbetsmiljö 
för såväl övande som för personal. 
Verksamheten på övningsfältet har har 
inte påverkats av ombyggnationen. . 

Ett mer enhetligt sätt att 
redovisa genomförda övningar, i 
verksamhetssystemet Daedalos, införs 
2022-01-01. Lösningen har arbetats 
fram i samverkan mellan avdelningarna 
för Insats och beredskap samt 
Utbildning. Ämnesgrupperna har skapat 
övningsunderlag och gett dem nummer 
för registrering i Daedalos vilket skapar 
överblick och kontroll på individnivå. 
Respektive stations förmågebeskrivning 
styr personalens utbildning och övning.

KOMMUNIKATION 
Kommunikationsuppdraget har under de 
senaste åren utvecklats och renodlats. 
SÄRF:s Kommunikatörer arbetar idag mer 
strategiskt och har under året arbetat 
med bland annat kommunikativt ledarskap. 
Detta i syfte att få förbundets chefer att 
bli mer medvetna i sin kommunikation. 

Majoriteten av SÄRF:s medarbetare 
är skiftgående eller har beredskap 
vilket medför särskilda utmaningar 
i den interna kommunikationen. 

Pandemin har inneburit en utveckling 
av digitala kommunikationsvägar inom 
SÄRF. Emellertid kvarstår vissa utmaningar 
med att nå ut med information 
till alla anställda, bland annat mot 
bakgrund av varierande datorvana. 

Utökad användning av datorer och 
programvaror i det dagliga arbetet 
har föranlett utbildningsbehov. Bland 
annat har ett antal manualer och 
instruktioner tagits fram under året. 

Ett större arbete för att utveckla SÄRF 
till en digital arbetsplats kommer att 
genomföras under 2022. Det handlar om 
digitalt ledarskap, rutiner och riktlinjer för 
kommunikations- och samarbetskanaler 
samt uppdatering av befintligt intranät. 

Pandemin har inneburit att SÄRF inte 
arrangerat egna event. Den digitala 
närvaron har fortsatt prioriterats. 
Det är tydligt att rörlig media är den 
typ av kommunikation som får mest 
uppmärksamhet och spridning på 
sociala medier. Under året har ett 
femtiotal filmer producerats, dels med 
syfte att beskriva verksamheten, dels 
för att informera om hur olika typer 
av olyckor förebyggs och hanteras. 
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SÄRF:s kommunikation har särskilt 
anpassats för att nå unga vuxna, individer 
med begränsade kunskaper i svenska och 
personer som är 70 år och äldre. Riktad 
annonsering i sociala medier, medverkan 
i lokalmedia och synlighet på skärmar i 
matvarubutiker har varit återkommande 
sätt för att nå dessa grupper samt en bred 
allmänhet med förebyggande budskap 
under året. Dessa målgrupper kommer 
även fortsättningsvis att stå i fokus för att 
öka deras riskmedvetenhet och förmåga 
att hantera olika typer av olyckor. 

Under året har ett rådigt ingripande 
från allmänheten i samband med en 
brand särskilt uppmärksammats. Genom 
att lyfta fram goda exempel får fler 
kännedom om hur de kan agera i en 
nödsituation. SÄRF samverkade med ett 
kommunalt bostadsbolag kring insatsen 
som också fick medial uppmärksamhet. 

SÄRF har i stor utsträckning omnämnts 
och intervjuats i lokalmedia. Detta främst 
kopplat till den utryckande verksamheten 
men även tillsynsverksamheten. Bland 
annat har ett ärende, där SÄRF:s 
politiska direktion beslutat om vite för 
en fastighetsägare på grund av bristande 
brandskydd, uppmärksammats. 

Lokalmedia har även deltagit vid flera 
insatsövningar vilket genererat reportage 
om arbetsmetoder och övningsupplägg. 
Det finns fördelar med att allmänheten på 
så sätt ges inblick i verksamheten, samtidigt 
som samverkan med lokalmedia utvecklas. 

Mediehantering är ett stående inslag i 
introduktion av befäl och återkommande 
för de funktioner som regelbundet har 
kontakt med media. Riktlinjerna i SÄRF:s 
Mediehandbok från 2020 förankras på 
så sätt kontinuerligt i organisationen. 

TEKNIKUTVECKLING 
SÄRF måste följa samhällets utveckling, 
vilket bland annat innebär att arbeta med 
digitalisering. Den digitala arbetsplatsen 
omfattar all personal och deras olika 
arbetsställen och förutsättningar. 
Året har inneburit en uppstart på ett 
mer strategisk plan för att digitalisera 
verksamheten som helhet.

Utbyte och modernisering av tekniska 
lösningar för utalarmering är ett ständigt 
pågående arbete. Under året har SÄRF 

utökat antalet fiberanslutningar och idag 
har samtliga stationer fiber vilket bidrar till 
en förbättrad och säker digital arbetsmiljö.

Genom MSB har SÄRF blivit beviljade 
ett bidrag för utbyte och förnyelse av 
tekniken i larm- och ledningscentralen. 
Projektet har pågått sedan 2020 och 
målet har varit att tekniken ska anpassas 
till behovet och inte tvärtom.

Den dynamiska och sekundoperativa 
verksamheten ställer krav på att tekniken 
ska vara lätthanterlig både i vardag och i 
extremt pressade situationer samt fungera 
dygnets alla timmar. Mot bakgrund av 
detta har personalgruppen kopplad till 
ledningscentralen gått in i projektet med 
tankesättet att tekniken ska anpassas för 
att larma ut rätt styrkor utan onödiga 
tekniska fördröjningar samt möjliggöra 
ledning av kommunal räddningstjänst och 
samverkan med aktörer på lokal, regional 
och nationell nivå. Tekniken ska alltså 
anpassas efter behovet och inte tvärtom. 

METODUTVECKLING
Under året har SÄRF deltagit i flera 
projekt med externa parter för att 
utveckla metoder för framtiden. 
Ett projekt, gällande punktering av 
vätgastankar med hjälp av skyttar, har 
genomförts tillsammans med Research 
Institutes of Sweden, RISE, MSB och 
Lunds Tekniska Högskola, LTH. Det 
har bidragit till att skyttarnas utrustning 
har kompletterats vilket möjliggör att 
den typen av tankar kan punkteras.

I samverkan med RISE har även tester 
med brand i elfordon och sprinkler utförts. 
Att vara delaktiga i forskning som direkt 
berör SÄRF:s verksamhet är stimulerande 
och utvecklande för personalen. 
Förhoppningen är att arbetet mynnar 
ut i nya angreppssätt och metoder som 
innebär än mer effektiva räddningsinsatser.

Reglering av arbete med 
brandgasventilering har beskrivits i 
en rutin som kommer att spridas 
i hela organisationen under 2022. 
Dokumentet ska stödja operativ personal 
för säkra och effektiva insatser.

Ett arbetssätt kring pågående dödligt 
våld, PDV, har utarbetats och kommer 
att spridas till all operativ personal 
i organisationen under 2022.

Elever från Viskastrandsgymnasiet i Borås 
har byggt fullskaliga moduler som använts 
vid övningar för att utveckla förmågan 
gällande konstruktionsbränder. SÄRF 
ser positivt på den lokala samverkan.

OPERATIVA HÄNDELSER 
Antalet händelser, 2 360st, är en liten 
minskning från föregående år som hade 
2 480st. Årets siffra är den lägsta sedan 
2012 vilket visar på minskad rörelse i 
samhället till följd av av pandemin. 

Vid en jämförelse mellan åren 2021 
och 2020 har antalet larm minskat 
i kommunerna Borås, Svenljunga 
och Tranemo medan de har ökat i 
kommunerna Bollebygd, Mark och 
Ulricehamn. Den största procentuella 
minskningen av larm, med närmare 16 
procent, har skett i Tranemo. Det är 
glädjande då Tranemo under 2020 var 
en av de få kommuner där larmen ökade. 
Den största procentuella ökningen av 
larm, i jämförelse med 2020, har skett i 
Ulricehamns kommun där ökningen är 
elva procent. Det ska nämnas att siffran 
ligger betydligt lägre än före pandemin. 

Den vanligaste larmorsaken är 
automatlarm utan brandtillbud. SÄRF har 
ett mål att arbeta aktivt för att minska 
denna typ av larm och därmed förhindra 
onödiga uttryckningar. Larmtypen har 
minskat med 12 procent i jämförelse 
med 2020, från 867st till 761st. 

Utlarmningen till trafikolyckor har ökat 
något under 2021 jämfört med 384st 
för 2020 till 413st. Detta är långt under 
nivåerna före pandemin då SÄRF under 
2019 larmades till 513st trafikolyckor. 

Resterande larmtyper ligger på liknande 
nivåer 2021 och 2020. Hjärtstoppslarm 
är den larmtyp som ökat mest. 
Larmtypen ökade både 2021 och 2020. 
Det kan vara en följd av den pågående 
pandemin, befolkningstillväxten inklusive 
den ökade medelåldern. Antalet larm 
har varit färre i kategorin om hot om 
suicid trots att den mentala ohälsan 
ökade i samhället som pandemin kan ha 
bidragit till. Antalet larm var 48st under 
2021 ställt mot 58st för 2020.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
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EN AV ÅRETS HÄNDELSER
Klockan 22.53 fredagen den 21 maj tändes 
lamporna i logementen och högtalarna 
ljöd:  ”Litet larm, Automatlarm, Brand 
Ålgårdsvägen 7-9, Willys Borås”. En ganska 
vanligt förekommande larmtyp. Vi hoppade 
in i 1010 med en styrkeledare och fyra 
brandmän, jag körde. Vi svängde ut höger 
på Kungsleden mot Knalleland och såg 
snart rökutveckling från byggnaden. Den 
vanliga vindruterapporten tillbaka till 
ledningscentralen ”Lampan blinkar, inget 
synligt utifrån, vi kontrollerar” ersattes med 
”Konstaterad rökutveckling, dra stort larm”. 

Vi tog oss in till centralapparaten för att 
kontrollera vilka sektioner som löst och 
för att komma åt orienteringsritningen 
för att ta reda på hur byggnaden ser ut 
och snabbare kunna vidta åtgärder. På 
utsidan har vi tagit oss till andra sidan av 
byggnaden där tjock brandrök blandat 
med gnistor väller ut ur en röklucka på 
byggnadens fasad, vi konstaterar att det 
är där vi vill få upp vårt höjdfordon. 

Uppstartsskedet är förutom 
framkörningen det som kräver mest 
utav en chaufför, man behöver vara 
överallt och hjälpa till och stötta med 

den utrustningen som behövs. Helst 
ska utrustningen vara framme och redo 
innan den behövs vilket ställer stora 
krav på prioriteringsförmåga och att 
kunna förutse vart insatsen är på väg. 

Invändigt har rökdykarna lokaliserat en 
väg fram till branden och vi lägger ut 
slang för att kunna angripa branden 
ifrån ett trapphus som leder till en 
korridor i anslutning till det brandutsatta 
utrymmet. När rökdykarna tar sig in 
möts de av en väldigt svårarbetad miljö, 
det är noll sikt och väldigt varmt och 
de upplever att det brinner i princip 
överallt i det brandutsatta lagret.

Trots rökdykarnas tappra försök att 
stävja branden så tog sig branden upp 
vidare på taket genom en glipa mellan 
fasad och tak. När branden har vandrat 
vidare i konstruktionen blir det helt 
andra förutsättningar för att arbeta 
inne i byggnaden och rökdykarna var 
på grund av detta tvungna att backa 
till en säker plats och endast skydda 
och bevaka brandcellsgränser. 

I det här skedet så lugnar insatsen ner sig 
ifrån ett väldigt högt tempo till en nivå som 
ska pågå i många timmar, ett lågintensivt 
arbete som handlar om principen ”hit 
– men inte längre”. Räddningsledaren 
bestämmer en gräns som ofta utgörs 
utav en byggnadsteknisk gräns där vårt 
arbete ska bromsa brandens framfart 
så att gränsen klarar av att stå emot. 

Framåt halv sju tiden på morgonen 
får jag beskedet ifrån min styrkeledare 
att avlösning har kommit och att jag 
ska åka hem. När jag kommer tillbaka 
till brandstationen finns det inget 
återställningsarbete för mig att göra utan 
jag tar en dusch och somnar på soffan. 
När pågående skift kommer till jobbet 
vaknar jag och från fönstret ser jag den 
stora rökpelaren borta vid Knalleland 
och kan ganska enkelt räkna ut vad mina 
kollegor kommer spendera sin lördag med. 

Mattias, Brandman  
Borås heltidsstation 
SÄRF

Med anledning av kraftig rökutveckling tar 
räddningsledaren beslutet att gå ut med ett 
VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, 
ett par timmar in i insatsen. Personer i 
området uppmanas att gå inomhus och 
stänga fönster, dörrar och ventilation.

Stora mängder släckvatten omhändertas 
i samband med insatsen som blir 
omfattande och kräver stora personella 
resurser från flera av förbundets stationer 

Räddningsinsatsen på 
Ålgårdsvägen i Borås den 
21 maj blev omfattande. 

Rökdykning påbörjas men får avbrytas på 
grund av värme och rasrisk. Branden, som 
börjar i ett lagerutrymme, sprider sig till 
taket. Taktiken blir då att låta taket brinna 
av samtidigt som det vattenbegjuts ifrån 
höjdfordon.

innan den avslutas söndagen den 23 maj.
I samband med händelsen samverkar 
SÄRF med bland andra polis, 
fastighetsägare, kommun och angränsande 
räddningstjänster.

Insatsuppföljning är en viktig del av 
verksamhetsuppföljningen och har 
genomförts i syfte att dra lärdomar ifrån 
händelsen.
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EN RÄDDNINGSTJÄNST FÖR 
ALLA
Att vara en räddningstjänst för alla som 
speglar samhället är ett aktivt arbete 
under ständig utveckling för SÄRF i likhet 
med landets alla räddningstjänster.

Att attrahera och nå en bred 
rekryteringsbas är en förutsättning 
för att personalförsörja framtidens 
räddningstjänst. Den ska kännetecknas 
av en arbetsmiljö som välkomnar 
olikheter och tar tillvara fler perspektiv. 
Under 2021 har MSB i samarbete med 
räddningstjänster och SKR tagit fram tre 
gemensamma målbilder. De tar sikte 
på år 2030 och en handlingsplan för 
åtgärder beskrivs för åren 2022-2024. 
Målbilderna beskriver den önskade 
läget år 2030: att såväl arbetsmiljön 
på räddningstjänsterna som miljön på 
MSB:s utbildningar är inkluderande och 
välkomnar och tillvaratar olikheter, att 
fler personer ur underrepresenterade 
målgrupper söker sig till och vill 
jobba kvar inom räddningstjänsten 
och att hela befolkningen får en god 
och jämlik service. SÄRF välkomnar 
inriktningen för ökad jämställdhet och 
mångfald i räddningstjänsten 2030 
med tillhörande handlingsplan

RISKER OCH MÖJLIGHETER
OMVÄRLDEN

Det finns många omvärldsfaktorer 
som påverkar SÄRF. Även om den 
traditionella verksamheten, att reaktivt 
rycka ut och snabbt vara på plats när 
en olycka har skett, fortsatt kommer 
att vara en viktig grund i uppdraget 
kommer även kraven på att arbeta mer 
förebyggande och långsiktigt att öka. 

Framtidens risker kommer ställa 
stora krav på förändringar hos SÄRF. 
Klimatförändringar leder till mer komplexa 

natur- och transportolyckor. Bränder, 
sprängningar eller hot om sprängningar 
kommer sannolikt användas allt oftare 
av människor för att kommunicera eller 
för att sprida oro. Samtidigt förändras 
det säkerhetspolitiska läget och kraven 
på vår förmåga att kunna hantera 
krigets verkningar ökar. Parallellt med 
detta ökar människors förväntningar 
att få hjälp av räddningstjänsten 
vid olika typer av händelser.

SÄKERHETSLÄGET

Det allmänna säkerhetsläget har i Sverige 
och i vår omvärld försämrats under de 
senaste åren. Det pågår en utredning 
om det civila försvaret som bland annat 
ser på ledningsförmåga hos kommuner 
och regioner. I väntan på nya inriktningar 
förlängdes överenskommelsen mellan 
MSB och SKR för kommunernas arbete 
med civilt försvar för 2018-2020 med 
ett missiv för 2021-2022. Kravet på en 
förstärkt krisberedskap och att bygga 
upp det civila försvaret igen är tydligt. 
Under 2022 kommer SÄRF att fortsätta 
arbetet med utbildning, säkerhetsskydd, 
krigsorganisation och bemanning av den.

DIGITALISERING

Digitaliseringen är viktig del av den ständigt 
pågående effektiviseringen. Behovet av 
information såväl internt som externt 
kommer att öka. I framtiden kommer 
digitalisering vara en nyckelfaktor för 
SÄRF. Eftersom SÄRF är en samhällsviktig 
verksamhet som handhar känslig 
information, måste digitalisering gå hand 
i hand med ett gott säkerhetsskydd, 
något som också är kostnadsdrivande.

FRAMTID
SÄRF VISION 2030

När framtiden blir allt mer oförutsägbar 
utgör en trend- och omvärldsanalys ett 
viktigt verktyg för förbundets vision, syfte, 

mål och verksamhetsplanering. Det finns 
tydliga trender, både i omvärlden och 
lokalt som påverkar svensk räddningstjänst 
och SÄRF, både på kort och lång sikt, 
vilket behöver beaktas. Framtiden kräver 
en räddningstjänst som har förmågan 
att uppfatta förändringar och som kan 
ställa om därefter. Megatrender utvecklas 
ofta långsamt och smygande, så pass 
sakta att de ibland är svåra att fånga, 
för att plötsligt bli överhängande. 

Agenda 2030 är hela världens 
gemensamma färdplan för ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling som 
ska ses som ett ramverk för såväl 
nationellt som lokalt hållbarhetsarbete. 
SÄRF:s kontinuitets-, utvecklings- och 
förändringsarbete utförs inom ramen för 
”SÄRF VISION 2030” och förbundets 
vision om ett säkert och olycksfritt 
samhälle för alla. Med kompassnålen 
riktad framåt fortsätter SÄRF under 
kommande verksamhetsår att klarlägga 
den strategiska målstyrningen som 
väver samman och konkretiserar de 
övergripande strategiska utgångspunkterna 
i förbundets problembild, förbundsordning 
och de nationella målen i LSO med 
SÄRF:s vision, strategiska inriktningar, 
hållbarhets- och säkerhetsmål.

Tillitsbaserad styrning eller 
medarbetarbetardriven utveckling kräver 
ett ständigt underhåll samtidigt som 
det kan vara en motor för utveckling 
och innovation. Styrmodellen kan ses 
som ett förhållningssätt med tillit till 
de som utför arbetet med fokus på 
kärnverksamheten. Grundläggande 
faktorer är helhetssyn, lärande, samverkan 
och att styrningen sker i samskapande 
dialog med verksamheten. SÄRF:s 
förändringsresa kommer att fortsätta att 
utveckla arbetet inom kultur, ledarskap 
och medarbetarskap samt genomföra 
organisatoriska förbättringsåtgärder. 
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PANDEMINS PÅVERKAN
Som samhället i övrigt har SÄRF 
påverkats av pandemin under året. I 
mars 2020 sammanställdes lokala rutiner 
för medarbetare vilka kontinuerligt 
reviderats allt eftersom nya budskap 
och rekommendationer har förmedlats 
från regering och myndigheter. 
Gedigen planering har krävts för att 
vara rustade gentemot en eventuell 
omfattande personalfrånvaro. 

Åtgärder för att hindra smittspridning 
har åtgärder vidtagits och löpande 

följts upp. Möjligheter till hemarbete 
har funnits för personalgrupper med 
arbetsuppgifter som har möjliggjort det. 

Även om SÄRF drabbats av frånvaro 
av olika slag relaterat till pandemin har 
detta inte påverkat möjligheten att 
bemanna verksamhetskritiska funktioner 
och fullgöra SÄRF:s uppdrag.

Vattendykande personal omfattas av 
särskilda medicinska regler som följts 
upp via företagshälsovården i de fall där 
personal varit konstaterad med covid-19.

UTVECKLING AV SYSTEM 
OCH RUTINER
Under året har ett nytt system 
för tidsredovisning införts för all 
heltidspersonal. I samband med 
införandet har interna rutiner setts 
över och digitaliserats med syfte att 
effektivisera och förenkla redovisning 
och uppföljning av tid samt hantering av 
frånvaro. Förändringen har minimerat 
administrativt pappersarbete och inneburit 
en process som är mer kompatibel med 
ett modernt och flexibelt arbetssätt. 

Trots vissa svårigheter att fylla 
personalbehovet på ett antal stationer 
under året har rekryteringsprocesserna 
varit lyckade. Totalt har 20 personer 
utbildats och börjat arbeta som 
brandmän i beredskap under 2021.

En av åtgärderna för att underlätta 
rekrytering till RiB har sedan ett 
antal år tillbaka varit en modell för 
praktiktjänstgöring. Modellen innebär 
att personer som är intresserade att 
prova på arbetet får möjlighet att vara 
praktikant under en begränsad period 
på en RiB-station. Intresset för att 
vara praktikant är fortsatt stort. Totalt 
anställdes elva nya praktikanter under 
2021. Utav dessa gick sex vidare till 
anställning som brandman i beredskap 
under 2021 och två för anställning 
2022. Under hösten rekryterades sju 
brandmän i beredskap som utbildas och 
anställs med start under våren 2022. 

Trots ett stort intresse för att bli 
brandman i beredskap kvarstår utmaningar 

REKRYTERING
Årligen genomförs två 
rekryteringsprocesser för personal till 
stationer med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB och en 
rekryteringsprocess för brandmän till 
heltidsstationerna i Borås och Skene.

Med anledning av personalrörlighet 
och personalväxling har rekrytering 
genomförts av ett antal tjänster såsom 
lönehandläggare, tekniker, brandingenjör, 
brandinspektör/utbildare, lagchefer 
och styrkeledare. I slutet av 2021 
inleddes rekryteringen av en biträdande 
avdelningschef som ska ersätta den 
tidigare sektionschefen inom den operativa 
verksamheten med tillsättning våren 2022. 
En sedan länge efterfrågad kompetens 
inom organisationen, verksamhetsstrateg, 
anställdes sommaren 2021.  

SÄRF annonserar målgruppsanpassat 
via sociala medier när det anses vara 
lämpligt men använder även annonsering 
i dagstidningar och fackpress. SÄRF:s 
lediga tjänster annonseras alltid på 
förbundets webbplats, www.serf.se och 
via Arbetsförmedlingens platsbank.

HELTIDSSTATIONER
Grundkravet för arbete som brandman 
vid SÄRF:s heltidsstationer är att 
utbildningen Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat är även 
personal från egna RiB-stationer aktuella 

för anställning. Det är en uppskattad 
modell som även resulterat i att flera av 
SÄRF:s RiB-anställda valt att läsa SMO.

Åldersfördelningen medför ett flertal 
möjliga pensionsavgångar under 2021 
och framåt varav flera är anställda 
i en befälsfunktion. För att möta 
personalbehovet har vissa utbildningar 
till styrkeledare och insatsledare 
tidigarelagts samt att ett antal brandmän 
överanställts i de rekryteringsprocesser 
som genomförts under 2020 och 2021.

RIB-STATIONER
Förbundets brandmän i beredskap är en 
betydande del av SÄRF:s totala beredskap. 
Med syfte att behålla personal och för att 
locka nya förmågor arbetar SÄRF aktivt 
med att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna. Vid rekryteringsbehov 
används framförallt riktade insatser 
och annonsering. Rekryteringsarbetet 
bygger också på befintliga medarbetares 
goda ambassadörskap för SÄRF genom 
sina kontaktnät på respektive ort.
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SÄRF:S ORGANISATION PER 2020-01-01

Personalgrupper 2021 2020 2019

Heltidsanställd operativ personal, ledning och stödfunktioner 137 139 141

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 stationer 301 304 295

Personal i räddningsvärn fördelade på sex stationer 64 65 66

Totalt 502 508 502

ANTAL ANSTÄLLDA
Antalet anställda inklusive tidsbegränsat anställda uppgick 2021-12-31 till 502 personer, 36 kvinnor och  
466 män. Fördelning per personalgrupp enligt nedan:



Åtta anställda från olika personalgrupper deltog på plats i Kiruna under KIRtj:s nätverksträff i oktober.

på grund av en förhållandevis hög 
personalomsättning. 22 medarbetare 
har avslutat sin anställning under året. 
För samtliga stationer krävs ett stort 
engagemang och hög flexibilitet hos 
befintliga medarbetare för att hålla 
beredskapsplaneringen. Tack vare 
medarbetarnas engagemang kan SÄRF 
dygnet runt, året om upprätthålla 
beredskap enligt beslutad grundbemanning. 
Vid ett fåtal tillfällen har situationen 
krävt en tillfällig nedgång i beredskap 
på enstaka stationer på grund av 
personal- eller kompetensbrist. 

RÄDDNINGSVÄRN
Förbundets sex räddningsvärn utgör en 
viktig resurs och finns på följande orter; 
Borgstena, Hedared, Hökerum, Liared, 
Länghem och Töllsjö. Ett värn består 
av omkring tio personer som bor och 
ofta även arbetar på orten. De står 
frivilligt till förfogande för att rycka ut 
vid händelser. Personalen används för 
en första insats vid bränder och andra 
slags olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen. Under året har tre 
nya personer antagits och fyra har slutat. 
Medelåldern vid räddningsvärnen är 48 år.

JÄMSTÄLLDHET OCH 
MÅNGFALD
SÄRF arbetar för att vara en 
räddningstjänst för alla. 

Lönekartläggning utförs varje år och 
vid rekryteringstillfällen. SÄRF har infört 
en lönestruktur i syfte att följa gällande 
avtal och god sed på arbetsmarknaden. 

Förutsättningar för medarbetare 
avseende rutiner, material, utrustning 
och lokaler behöver fortlöpande 
förändras och förbättras i avsikt att öka 
möjligheterna för alla att kunna utföra 
sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt. 

Normer och normkritik har varit 
ett återkommande tema på årets 
arbetsplatsmöten. Med en ökad intern 
kunskap har områden som är i behov 
av utveckling identifierats. De utgör 
en grund i SÄRF:s aktivitetsplaner 
rörande likabehandling, jämställdhet 
och mångfald som i sin tur innebär 
uppdateringar och revideringar av 
handlingsplaner och integreringsutveckling.

Att anpassa befintliga lokaler till konceptet 
friska brandmän är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Fungerande lösningar för 
omklädning och dusch är av en stor 
betydelse för alla anställda. Ett lösning 
med ett gemensamt utrymme för 
omklädning med separata duschbås på 
Bollebygds brandstation har under året 
omnämnts i MSB:s tidskrift Tjugofyra 7.

SÄRF är precis som flertalet 
räddningstjänster i landet 
underrepresenterat avseende kvinnliga 
medarbetare som utlandsfödda. SÄRF 
är medlem i Nätverket för Jämställd 
Räddningstjänst, NJR, och Nätverket 
kvinnor inom räddningstjänsten, 
KIRtj. Nätverket arrangerade 12-13 
oktober sin årliga träff, denna gång i 
Kiruna. Från SÄRF deltog åtta anställda 
från olika yrkeskategorier på plats i 
Kiruna och ett antal medarbetare tog 
del av nätverksträffen på distans.

SÄRF deltar aktivt i samverkan kring 
jämställdhet- och mångfaldsfrågor 
såväl regionalt som nationellt. I Västra 
Götaland samverkar räddningstjänsterna 
i RäddsamVG. Beredningsgruppen 

för HR-frågor har under 2021, som 
ett av sina uppdrag, arbetat med att 
ta fram gemensamma aktiviteter, så 
som inspirationsdagar, för att främja 
en inkluderande räddningstjänst.

Pandemin har begränsat utåtriktad 
verksamhet som exempelvis deltagande 
vid lokala Pride-arrangemang. I 
anslutning till Borås Pride publicerades 
en film i sociala medier med budskapet 
”Vi är en räddningstjänst för alla”. 
Prideflaggan har vajat på SÄRF:s 
arbetsplatser med flaggstång i samband 
med årets lokala Pride-evenemang. 

ARBETSMILJÖ
För att säkerställa en god och säker 
arbetsmiljö för alla medarbetare läggs 
stort fokus på arbetsmiljöarbetet. Det 
sker systematiskt som en del i det 
ordinarie arbetet och medvetenheten 
om risker eller hot om risker för 
ohälsa eller sjukdom har ökat bland 
personalen. Samtliga tillbud och 
arbetsskador hanteras, åtgärdas och följs 
upp i förbundets Skyddskommitté. 

Skyddskommittén hanterar alla typer av 
arbetsmiljöfrågor som uppkommit på 
arbetsplatsträffar, via tillbudsanmälan, 
arbetsskadeanmälan, felanmälan och 
riskanalyser eller andra sammanhang.

Antalet anmälda tillbud är detsamma som 
föregående år, totalt 14. Antalet anmälda 
arbetsskador är något fler än föregående 
år där sju arbetsskador har anmälts. 

Inget tillbud har anmälts som ett allvarligt 
tillbud till Arbetsmiljöverket under 2021. 

Skyddsronder har genomförts 
och utmynnat i en åtgärdsplan 
som kontinuerligt följs upp.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för 
styrkeledare, skyddsombud och platschefer 
på RiB- och Värn-stationerna var planerad 
att genomföras år 2020 men senarelades 
med anledning av pågående pandemi. 

Under 2021 påbörjades genomförandet 
och runt 20 medarbetare deltog 
vid det första utbildningstillfället.

Pandemin har även under 2021 utgjort 
en stor utmaning i arbetsmiljöarbetet 
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och krävt anpassningar i verksamheten. 
Syftet har varit att minska smittspridning 
och därmed har arbetsmoment och 
rutiner riskanalyserats, bedömts och 
reviderats kontinuerligt. Distansarbete 
har utökats och tillämpats för de 
medarbetare med arbetsuppgifter som 
kan utföras på distans. Det har ställt stora 
krav på väl fungerande teknik, medfört 
förändrade arbetsrutiner, nya rutiner 
för att kommunicera och i många andra 
avseenden påverkat samtliga medarbetare.

Under hösten inleddes en sex månader 
lång testperiod av ett nytt verktyg för att 
följa och arbeta aktivt och löpande med 
den psykosociala arbetsmiljön. Varje vecka 
får all heltidsanställd personal möjlighet 
att besvara ett antal frågor digitalt som 

ackumuleras i en temperaturmätning. 
Frågorna varierar och är baserade på 
forskning och handlar om kategorier 
så som ledarskap, arbetssituation 
och personlig utveckling. Alla svar är 
anonyma. Presentation av resultat 
görs endast på gruppnivå och kan inte 
spåras till enskild individ. Respektive 
chef får löpande sammanställning 
för arbetsgruppen. Respektive chef 
arbetar därefter tillsammans med 
arbetsgruppen med de olika områden 
som presenteras och där det finns 
behov av förbättringar eller behov av 
att bibehålla ett redan gott resultat. 

Arbetsmiljöverket besökte SÄRF i 
november 2021 för inspektion på 
arbetsplatsen Borås brandstation. 
Arbetsmiljöverket återkopplade att SÄRF 
uppvisar en hög säkerhetsmedvetenhet 
och att mycket i arbetsmiljöarbetet finns 
på plats. Arbetsmiljöverket påtalade 
också förbättringsområden som kräver 
åtgärd. Arbete inleddes med åtgärder 
efter inspektionen som ska vara 
färdigställda tills dess att Arbetsmiljöverket 
återkommer i februari 2022. 
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  2021 2020  2019
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda  137 139 141
  varav kvinnor 18 18 18 
  varav män  119 121 123
 Avgångar under året 7 3 9
 Nyanställda under året 7 4 9
 Personalomsättning (%) 5,9 2,3 6,9
 Sjukfrånvaro (%) 2,44 2,65 1,72
 Medelålder  Borås heltidskår 43 42 42
   Skene heltidskår 43 43 43
   Dagtidspersonal 48 48 47

 RiB-personal
 Antal anställda  301 304 295  
 varav kvinnor  16 15 13 
  varav män  285 289 282
 Avgångar under året 22 16 24
 Nyanställda under året 20 22 25
 Personalomsättning (%) 7,0 4,8 7,6
 Sjukfrånvaro (%) 3,11 2,7 2,6
 Medelålder  43 43 43
 
 Värnpersonal
 Antal anställda  64 66 64
  varav kvinnor 2 2  2
  varav män  62 63 64
 Avgångar under året 4 2 2
 Nyanställda under året 3 1 4
 Medelålder  48 47 48 
 
 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 7 2 5
 Anmälda tillbud 14 14 20

PERSONALSTATISTIK Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % varav Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre * *  

 30-49 år 2,23 18,73

 50 år eller äldre 2,53 12,88

 Samtliga åldersgrupper 2,44 20,45

SJUKFRÅNVARO FÖRDELAT PER ÅLDERSGRUPP OCH LÅNGTIDSSJUKA (>60 DAGAR)
Statistiken omfattar heltidsanställd operativ personal samt dagtidspersonal, inte RiB- eller värnpersonal. 
Sjukfrånvaro anges i procent av ordinarie arbetstid. Långtidssjuka anges i procent av den totala sjukfrånvaron.  
Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl. 

Totalt är 

502
anställda i SÄRF.

Inom förbundet 
finns totalt

25
olika arbetsplatser.

Under 2021  
låg heltidspersonalens* 
totala sjukfrånvaro på 

2,4%
* inkl. dagidspersonal
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MÅLUPPFÖLJNING
Direktionen fastställde 2020-12-18 
Verksamhetsplanen för 2021 som 
övergripande beskriver hur SÄRF 
avser att arbeta under året för att 
uppnå Handlingsprogrammets fyraåriga 
säkerhetsmål. Säkerhetsmålen syftar till 
att ge styrning till organisationen och 
delas upp i årliga prestationsmål. Om de 
uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda. 

Totalt har förbundet nått 95 procent i 
måluppfyllelse för Prestationsmål 2021.

De prestationsmål som innehåller 
aktiviteter med fysisk närvaro, till exempel 
deltagande på lokala evenemang för 
information om brandskydd (under 
ett normalår deltar SÄRF vid 50-talet 
evenemang) har inte genomförts 
enligt plan på grund av pandemin.

För detaljer kring uppföljning av mål 
hänvisas till rapporten Uppföljning 
av Prestationsmål 2021.

INTERN STYRNING OCH 
KONTROLL
Kommunallagen anger att Direktionen 
ska tillse att kontrollen är tillräcklig 
inom SÄRF och att det finns en intern 
styrning och kontroll som fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Det vill säga 
att de ska med rimlig grad av säkerhet 
säkerställa att följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell rapportering 
och information om verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga lagar, 
föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll och ska årligen 
rapportera till Direktionen hur den 
interna kontrollen fungerar. 

De verksamhetsansvariga cheferna inom 
SÄRF ska följa regler och anvisningar 
om intern kontroll, och informera 
övriga anställda om innebörden. De 
ska verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

INTERNKONTROLLPLAN 
2021
Förbundet har genomfört en risk-, 
väsentlighets- och konsekvensanalys 
av verksamheten genom att 
ringa in de rutiner och processer 
som är viktiga att följa upp. 

Förbundets metod för riskhantering 
och internkontroll omfattar 
identifiering och värdering av risker 
samt framtagande av åtgärdsplaner.

För årets uppföljning hänvisas till rapporten  
Uppföljning Internkontrollplan 2021.

UPPFÖLJNING AV 
STRATEGISKA INRIKTNINGAR 
Med utgångspunkt från förbundets 
uppdrag, förbundsordning och de 
nationella målen i LSO har SÄRF 
formulerat sju strategiska inriktningar 
för perioden 2020-2023. De ska styra 
SÄRF:s strategiska arbete för att vara en 
räddningstjänst i tiden och för framtiden. 
Under 2021 har flertalet aktiviteter 
genomförts i linje med dessa inriktningar. 

EN MEDARBETARDRIVEN 
ORGANISATION

För att nå uppsatta mål där organisationen 
strävar åt samma håll arbetar SÄRF 
löpande med medarbetardrivna 
processer. Det innebär att personal 
tilldelas ansvarsområden både på individ- 
och gruppnivåer som ger möjligheter 
till innovation och säkerställande av 
verksamhetens kontinuitet. För att 
nå ett ökat engagemang med en inre 
motivation förutsätts av en tydlig 
ledning och styrning. Medledarskap och 
medledarskapsutveckling är en ledstjärna 
för att nå bästa nytta för verksamhetens 
stabilitet och framåtskridande. 

Det agila förhållningssättet med en bredare 
arbetsfördelning inom organisationen 
bidrar till en ökad förståelse för 
verksamhetens uppdrag och mål. 

AGERA OCH VERKA FÖR  
ETT SÄRF

Nyckelfunktioner har getts ett 
tydligt uppdrag att kommunicera 
holistiskt där olika personalgrupper 
integreras. Digitala arbetsforum har 
förkortat kommunikationsvägarna.

SÄRF:s operativa ledningssystem 
hanteras som en helhet utan gränser 
för att ge rätt resurs vid rätt tid för en 
snabb och effektiv räddningsinsats. 

Olika personalgrupper ges 
möjlighet att mötas i tvärsektionella 
forum för att öka förståelsen för 
varandras roller och uppdrag.

Med tydligt satta mål och gemensamma 
aktiviteter skapas förutsättningar 
för en enad ledningsgrupp.

GOD KOMMUNIKATION 
SKA GENOMSYRA HELA 
ORGANISATIONEN

Året har inneburit särskilt fokus 
på diskussion och övningar kring 
jämställdhet, normer och värderingar 
inom de olika arbetsgrupperna.

Vikten av god kommunikation har varit 
och fortsätter att vara en kärnfråga i 
rekrytering och kompetensutveckling 
av chefer och befäl.

Ett kontinuerligt samarbete mellan 
avdelningar och regelbundna avstämningar 
möjliggör god kommunikation. God 
kommunikation har också varit i fokus 
vid hantering av operativa händelser.

EN KOMMUNIKATIV OCH SYNLIG 
RÄDDNINGSTJÄNST 

Det externa informationsarbetet 
är aktivt i förbundets olika kanaler. 
Personal från olika delar av 
verksamheten bidrar till att producera 
och sprida de budskap som förmedlas 
externt. Operativ personal möter 
allmänheten vid lokala samlingspunkter 
i syfte att förebygga olyckor och ge 
räddningstjänsten ett ansikte utåt.

Det sker en regelbunden och god 
samverkan mellan operativ personal 
och förebyggande verksamhet i form 
av inrapporterade avvikelser.

Inre ledning följer framtagen strategi 
att kommunicera förebyggande 
budskap i media som relaterar till 
pågående räddningsinsatser.

I strävan att vara en aktiv 
samhällsaktör deltar SÄRF i en rad 
olika samverkansforum - lokala, 
regionala och nationella.

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

Initiativet är högst aktuellt i 
samtliga rekryteringar och dess 
uppföljning. Målsättningen är att 
arbeta objektivt i strävan efter att 
placera rätt person på rätt plats. 

Personalens förutsättningar att utföra 
sitt arbete på bästa sätt följs särskilt 
upp under årliga utvecklingssamtal.

Det sker ett aktivt arbete med en 
löpande kompetensförsörjningsplan. 
Särskild utmaning har berört 
rekrytering för vissa funktioner vilket 
löpande följs upp och analyseras.

INTERN STYRNING FÖR GOD 
KONTROLL 

Bemanning och kompetensfördelning 
mellan lag och stationer ses 
kontinuerligt över.

Aktivt och fortlöpande arbete 
med en verksamhetsplanering som 
underlag till schemaläggning.

Aktivitetsansvariga har fått tydligare krav 
på att specificera aktivitet och resursbehov.

Chefer söker regelbundet efter 
avvikelser i sin verksamhet och det 
sker regelbundna avstämningar kring 
eventuella oklarheter kring korrekta 
kostnadsställen och aktuella projekt.

Det finns en ständig strävan 
efter mer kostnadseffektiva 
inköp och avtalsprodukter 
används när möjlighet finns.

GÖRA RÄTT SAKER PÅ RÄTT SÄTT

Verksamhetens behov analyseras 
utifrån en strävan efter att behovet 
ska styra medlet och inte tvärtom.

Det har lagts gemensam kraft 
på att tydliggöra organisationens 
mål och aktivitetsplaner. 

Genom löpande avstämningar och 
gemensamma informationstillfällen 
förmedlas enhetlig information 
och tydligare förväntan.

Organisationens internkontrollgrupp 
med personal från olika delar av 
verksamheten har under året särskilt 
genomlyst huruvida beslutade rutiner 
efterlevs inom organisationen. 
Eventuella avvikelser har rapporterats 
in till ledningen med åtgärdsförslag.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
AV VERKSAMHETEN



God ekonomisk hushållning är att klara 
balansgången mellan uppsatta mål, 
beslutad förmåga, god arbetsmiljö, hög 
säkerhet och en ekonomi i balans. 

Det finansiella målet för 2021 uppfylls 
genom ett positivt resultat på 0,1 Mnkr. 

Årets prestationsmål har uppfyllts till 95% 
trots att vissa aktiviteter ej har kunnat 
genomföras på grund av pandemin. 

Förbundet har god budgetföljsamhet 
för 2021 men pågående pandemi 
har resulterat i att personalaktiviteter, 
verksamhetsutveckling och 
internutbildningar ej kunnat genomföras 
enligt plan vilket betyder lägre kostnader 
jämfört med budget. Detta innebär både 
en finansiell- och en verksamhetsrisk inför 
framtiden. Skenande elpriser innebär 
högre elkostnad jämfört med budget 
men kostnad för avskrivning är lägre då 

investeringar enligt plan är påbörjade 
under 2021 men slutförs under 2022. 
Tid till slutleverans tenderar att ta längre 
tid bland annat av den orsaken att det 
är brist på halvledarkomponenter. 

Det är förbundets uppfattning att 
medlemsbidragen och övriga ekonomiska 
medel används på ett effektivt sätt 
och att SÄRF därmed uppfyller kravet 
på god ekonomisk hushållning.

ÅRETS RESULTAT
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader uppgår till plus 0,1 Mnkr 
på en omsättning som uppgår till 
198,0 Mnkr (193,4 Mnkr för 2020). 

Balanslikviditet och rörelsekapital har 
ökat, se kassaflödesanalys. Eget kapital 
uppgår till 57,4 Mnkr och ska täcka 
den ansvarsförbindelse som finns 
för Pensionsutfästelse före 1997 på 
13,3 Mnkr samt förbundets risker. 

Enligt Kommunallagen 11 Kap 5 § ska det 
varje år upprättas en budget där intäkterna 
överstiger kostnaderna, undantag får 
göras i den utsträckning som medel från 
en resultatutjämningsreserv tas i anspråk 
eller om det finns synnerliga skäl.

Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR) då denna 
är avsedd för utjämning av skatteintäkter.

Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i Årsredovisningen och 
ska rensas från poster som inte härrör 
från den egentliga verksamheten

 Balanslikviditet  319% 313% 304% 268% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  79,2 73,7 66,8 57,8
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 36% 34% 34%
 (Eget kapital/tillgångar)
 Soliditet inkl. Ansvarsförbindelse 26% 28% 24% 24%

 % och Mnkr 2021 2020 2019 2018

     Belopp i Mnkr      

 Årets resultat 2021     +0,1
 Reducering av Jämförelsestörande poster    0,0
 Reducering av samtliga realisationsvinster    -0,3
 Årets negativa balanskravsresultat att återställa inom tre år  -0,2

BERÄKNING AV BALANSKRAVSRESULTAT

Kommunalförbundet redovisar 
ett negativt balanskravsresultat 
för 2021 på minus 0,2 Mnkr.
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

EKONOMISK STÄLLNING OCH 
BALANSKRAVSUTREDNING



   Not 2021 2020

 Verksamhetens intäkter 1 23 719 23 167

 Verksamhetens kostnader 2 -189 801 -179 244

 Avskrivningar 3 -7 258 -6 934

 Summa verksamhetens nettokostnader  -173 340 -163 011

 Medlemsbidrag 4 174 305 170 219

 Finansiella intäkter 5 0 36

 Finansiella kostnader (avser pensionsskuld) 6 -926 -1 487

 Årets resultat  39 5 757

    2021-12-31 2020-12-31  
 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 49 151 46 590 

 Pågående investering 8 3 618 5 663

 Summa materiella anläggningstillgångar  52 769 52 253

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 4 53

 Summa finansiella anläggningstillgångar  4 53

 Summa anläggningstillgångar  52 773 52 306

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 16 095 18 935

 Kassa och Bank  99 347 89 339

 Summa omsättningstillgångar  115 442 108 274 

 Summa tillgångar  168 215 160 580

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  57 413 51 656

 Årets resultat   39 5 757

 Summa eget kapital  57 452 57 413  

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 74 575 68 579

 Summa avsättningar  74 575 68 579

 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 10 069 6 904

 Övriga kortfristiga skulder  26 119 27 684 

 Summa kortfristiga skulder  36 188 34 588

 Summa skulder  36 188 34 588

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  168 215 160 580

   Not 2021 2020 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  965 7 207

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  7 258 6 934 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -221 -122

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  5 996 1 162 

    13 998 15 181 

 Erhållen ränta  0 36 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -926 -1 487

 Kassaflöde från den löpande verksamheten    
 före förändringar av rörelsekapital  13 072 13 730   
 

 Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  2 840 5 003

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 599 1 816 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 511 20 549   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -7 773 -6 994

 Försäljning av anläggningstillgångar  221 122

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 48 6

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 504 -6 866

 Ökning/minskning av likvida medel  10 007 13 683 

 Likvida medel vid årets början  89 339 75 656

 Likvida medel vid årets slut  99 346 89 339 
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020

 Automatiska brandlarm 10 679 11 005
 Myndighetsutövning 1 746 1 565
 Uppdragsutbildning 5 662 4 896
 Avtal 2 797 2 604
 Bidrag fr. bl.a. EU inkl. komp. sjuklönekostnader 523 1 173
 Uthyrning lokaler, fordon 1 145 1 074
 Teknisk service 657 378
 Övrigt 289 350
 Realisationsvinst 221 122
 Summa 23 719 23 167

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020

 Löner och arvoden 96 388 93 290
 Personalomkostnader 31 121 29 244
 Pensioner 14 821 11 021
 Personalsociala 3 232 3 106
 Lokaler 14 492 13 753
 Materiel 9 952 11 417
 Främmande tjänster exkl räkenskapsrev. 19 711 17 330
 Räkenskapsrevision 84 83
 Summa 189 801 179 244

 Not 4 Kommunbidrag 2021 2020

 Bollebygd 9 300 8 864
 Borås 88 168 85 385
 Mark 32 990 33 384
 Svenljunga 10 786 10 472
 Tranemo 11 845 11 566
 Ulricehamn 21 216 20 548
 Summa 174 305 170 219

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads Internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2021 2020

 Ränta pensionsavsättning 926 1 481
 Övriga finansiella kostnader 0 6
 Summa 926 1 487

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2021 2020
 Kundfordringar 11 968 14 247
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 093 4 598
 Övriga fordringar 34 90
 Summa 16 095 18 935

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2021 2020

 Ingående anskaffningsvärde  5 663 1 447
 Omklassificeringar under året  -9 818 -2 778
 Anskaffningar 7 773 6 994
 Utgående anskaffningsvärde 3 618 5 663

 Not 12 Kortfristiga skulder 2021 2020

 Leverantörsskulder 10 069 6 904
 Semesterlöneskuld 8 777 8 779
 Upplupna löner 2 819 3 261
 Upplupna sociala avgifter 1 065 1 230
 Arbetsgivaravgift 2 442 2 537
 Moms 2 114 2 236
 Pensioner, individuell del 4 334 4 523
 Pensioner, löneskatt 1 137 1 560
 Övriga interimsskulder 1 038 1 060
 Övriga kortfristiga skulder 2 393 2 498
 Summa 36 188 34 588 

 Not 11 Pensionsavsättning 2021 2020
 Ingående balans 68 579 67 418
 Utbetalningar -2 157 -2 362
 Ränta mm 2 203 1 475
 Årets intjänande 4 779 1 821
 Särskild löneskatt 1 171 227
 Utgående balans 74 575 68 579

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2021 2020

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 13 289 13 076
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2021 2020

 Ingående anskaffningsvärde  174 601 174 522
 Omklassificeringar under året 9 819 2 778 
 Försäljningar och utrangeringar 0 -2 699
 Utgående anskaffningsvärde 184 420 174 601
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  128 011 123 776
 Årets avskrivningar enligt plan 7 258 6 934 
 Försäljningar och utrangeringar  0 -2 699
 Utgående ackumulerade avskrivningar 135 269 128 011
 Summa 49 151 46 590

Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst, SAP-R, är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för 
bedömda förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har en 
ekonomisk livslängd på minst 3 år och 
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett 
halvt prisbasbelopp exkl.  moms.

Avskrivningar
Förbundet tillämpar komponentavskrivning 
av sina tillgångar. Enligt RKR 11:4 ska 
avskrivningarna spegla hur tillgångars 
värde successivt förbrukas och då 
måste skillnader, i förbrukning och 
nyttjandeperioder av betydande 
komponenter i en materiell 
anläggningstillgång, beaktas. Förväntas 
skillnaden i förbrukningen av en 
materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången 
delas upp på dessa och respektive 
komponent skrivas av separat.

Förbundets befintliga anläggningstillgångar 
och de som har aktiverats under året 
med värde som uppgår till väsentligt 
belopp består av räddningsfordon. 
Fordonen har i sin helhet samma 
förbrukning och nyttjandeperiod och 
förbundets bedömning är att varje 
fordon består av en komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet

ALLMÄNNA 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen, KL, Lagen om 
Kommunal bokföring och redovisning, 
LKBR, samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER

Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och utgifter 
har gjorts enligt god redovisningssed.  

Fakturor överstigande 5 tkr exklusive 
moms har periodiserats.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader utgörs 
dels av under året utbetalda pensioner 
och pensionspremier, dels av årets 
förändring av kapitalvärdet av utgående 
och utfästa framtida pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av SKR 
antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 21. 
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 Verksamhetens intäkter  23,7 24,3 -0,6 23,2
 Verksamhetens kostnader -174,9 -175,6 0,7 -168,3 
 Pensionsförpliktelser  -14,8 -14,2 -0,6 -11,0
 Avskrivning  -7,3 -8,8 1,5 -6,9
 Nettokostnader  -173,3 -174,3 1,0 -163,0
 Medlemsbidrag  174,3 174,3 0,0 170,2
 Finansiella intäkter  0,0 0,0 0,0 0,1
 Finansiella kostnader  -0,9 -1,5 0,6 -1,5
 Årets resultat  0,1 -1,5 1,6 5,8

 Mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse Utfall 2020

 % 2021 2020 2019 2018

 Budgetavvikelse Årets resultat +0,9 +4,7 +1,7 +1,6

 (exkl. Medlemsbidrag)

Budgetsäkerhet

  Pågående 2021-01-01  Budget 2021  Färdigställda 2021 Kvarstående 2021-12-31

 Släck/Räddningsbil 4,1 3,4  3,4 4,1

 Höjdfordon 7,0    7,0

 Lastväxlare samt tank 2,3 4,8  3,8 3,3

 Terrängfordon  1,5   1,5

 Utbildningscontainer 3,5    3,5

 Räddningsutrustning  1,6  0,2 1,4

 Fordon, Båt 0,4 2,5  1,0 1,9

 IT, teknik 1,8 1,3  0,9 2,2

 Ledningscentral  1,0   1,0

 Band till bandvagnar  1,5   1,5

 Reningsverk slangtvätt  0,5  0,5 0,0

 SUMMA 19,1 18,1  9,8        27,4

Investeringar i Mnkr
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VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH 
KOSTNADER

Verksamhetens intäkter avseende 
myndighetsutövning och avtalstjänster 
avviker mot budget med -0,6 
Mnkr då fakturering av felaktiga 
automatlarm har minskat.

Verksamhetens kostnader avviker mot 
budget med 0,7 Mnkr. De innefattar 
lägre kostnader för personalaktiviteter, 
verksamhetsutveckling och 
internutbildningar då de ej kunnat 
genomföras under pågående 
pandemi men också högre 
kostnader för bland annat el.

Den största budgetavvikelsen 
avser avskrivningar då budgeterade 
investeringar på 20,6 Mnkr är 
påbörjade men kommer att 
slutföras 2022. Tid till slutleverans 
tenderar att ta längre tid bland 
annat av den orsaken att det är 
brist på halvledarkomponenter. 

Personalkostnader inklusive pension 
utgör 73,9% (73,4%) av förbundets 
totala kostnader och tillsammans med 
lokalkostnader för förbundets 24 
brandstationen är det 81,4% (80,8%), 
det är en personalintensiv verksamhet 
i ett stort geografiskt område.

Pensionskostnader baseras på uppgifter 
från KPA pension per  
2021-12-31.

MEDLEMSBIDRAG
Medlemskommunerna ersätter förbundet 
genom bidrag för att utföra uppdraget 
enligt gällande handlingsprogram. 

Medlemsbidraget är förbundets största 
intäkt och uppgår till 174,3 Mnkr vilket 
är en höjning från 2020 med 2,4 %. 
Detta innebär en bidragsfinansiering av 

verksamheten på 88,0% (90,7%). Kostnad 
för Räddningstjänst per invånare inom 
förbundet är 2021 844 kr (828 kr).
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ÅRETS INVESTERINGAR

Årets investeringar består huvudsakligen 
av nödvändiga reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått 
till 9,8 Mnkr (2,8 Mnkr). 

 Avskrivningar  7,3 6,9 6,8 6,5

 Mnkr 2021 2020 2019 2018

Årets investeringar avviker mot budget 
men dessa kommer att genomföras under 
2022 varav bilar, räddningsutrustning 
och ledningscentral är påbörjade och 
ingår med 20,6 Mnkr i kvarstående 
investeringar 2021-12-31.
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Uppföljning internkontrollplan 2021 för de kommunala 

bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisning av intern kontroll 2021 för Borås Stads bolag godkänns. 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00234 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning internkontrollplan 2021 för de kommunala 

bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av intern kontroll 2021 för Borås Stads bolag godkänns.  

Sammanfattning 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

har utvecklats och till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska 

interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Borås Stads 

Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen upprätta en 

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna 

kontrollarbetet görs även med olika grad av politiskt deltagande. 

Kommunstyrelsen vill betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det 

interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet 

samt att styrelserna deltar i arbetet. 

Särskilt viktigt är det att Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder samt AB 

Toarpshus stärker sitt interna kontrollarbete.  

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Varje bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen för det gångna året till Kommunstyrelsen. 

Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret 

för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. 

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen 

utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I 

detta ärende behandlas bolagens arbete med intern kontroll, medan 

nämndernas interna kontrollarbete behandlas i separat ärende. 

Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system 

och syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
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 minimera risker, säkra system och rutiner 

 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster  

 säkra en rättvisande redovisning 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2021 

Lekmannarevisorerna granskar årligen med utgångspunkt från sin risk- och 

väsentlighetsanalys om den interna kontrollen i bolagen är tillräcklig. Av 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår deras bedömning att 

majoriteten av bolagen har haft en tillräcklig intern kontroll 2021, men hos två 

bolag har ett utvecklingsområde identifierats. Det ena bolaget bör utveckla den 

interna kontrollen genom att styrelsen antar regler och anvisningar för intern 

kontroll och i det andra bolaget bör styrelsen genomföra en egen riskanalys. 

Dock bedömer revisorerna att tre bolag har otillräcklig eller inte helt tillräcklig 

intern kontroll. Viskaforshem AB bedöms ha en otillräcklig intern styrning och 

kontroll mot bakgrund av konstaterade avvikelser från lagstiftning, ägardirektiv 

och Borås Stads regler för intern kontroll. Lekmannarevisorn bedömer att en 

utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är angelägen, inte minst 

mot bakgrund av framtida risker för bolagets finansiella ställning. AB 

Sandhultsbostäder och AB Toarpshus bedöms ha en inte helt tillräcklig intern 

kontroll. Båda bolagen bör utveckla den interna kontrollen genom att styrelsen 

genomför riskanalys och antar plan för intern kontroll i enlighet med Borås 

Stads regler.   

Av bolagens inrapportering framgår att det har skett en förbättring avseende 

andelen bolag som har gjort en uppföljning av sin plan, 86 % jämfört med 79 % 

föregående år.  

Det systematiska interna kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. 

Många bolag arbetar aktivt och har införlivat intern kontroll som en löpande 

del i verksamheten, medan några bolag inte fullt ut arbetar enligt Borås Stads 

Regler för intern kontroll. Arbetet sker även med olika grad av politisk 

inblandning. Det har skett förbättringar de senaste åren men fortfarande bör 

några bolag utveckla sin interna kontroll genom att styrelsen genomför en egen 

riskanalys.  

 

Kommunstyrelsens bedömning  

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna 

kontrollen i bolagen har utvecklats och till stora delar är god, men att arbetet 

med det interna kontrollarbetet fortsatt behöver utvecklas för att helt uppfylla 

Borås Stads Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt reglerna årligen 

upprätta en riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av 
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föregående års kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Något 

bolag behöver även anta regler och anvisningar för intern kontroll. 

Kommunstyrelsen vill betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det 

interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet 

samt att styrelserna deltar i arbetet. 

Särskilt viktigt är det att Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder samt AB 

Toarpshus, som är de bolag lekmannarevisorerna bedömt inte har tillräcklig 

intern kontroll, stärker sitt interna kontrollarbete och tar till sig revisorernas 

synpunkter. Viskaforshem AB behöver även stärka sin interna styrning och se 

till att lagstiftning och ägardirektiv följs. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

2. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-10, 13, 

14 

Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås 

AB, Borås Djurpark & Camping AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen 

AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, AB Sandhultsbostäder, AB 

Toarpshus, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB. 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av uppföljning intern kontroll 2021

Bolag Uppföljning av IK 2021 Lekmannarevisorernas synpunkter Kommentar

Borås Stadshus AB ja Tillräcklig intern kontroll

Inkubatorn i Borås AB ja Tillräcklig intern kontroll Uppföljningen saknar slutsatser och vad den resulterat i.

AB Bostäder i Borås ja Tillräcklig intern kontroll

AB Sandhultsbostäder nej

Inte helt tillräcklig intern kontroll. Den interna kontrollen bör utvecklas genom 
att styrelsen genomför riskanalys och antar plan för intern kontroll i enlighet 
med Borås Stads regler. Lekmannarevisorn noterar att detta har åtgärdats 
inför 2022.

AB Toarpshus nej

Inte helt tillräcklig intern kontroll. Den interna kontrollen bör utvecklas genom 
att styrelsen genomför riskanalys och antar plan för intern kontroll i enlighet 
med Borås Stads regler. Lekmannarevisorn noterar att detta har åtgärdats 
inför 2022.

Fristadbostäder AB ja Tillräcklig intern kontroll

Viskaforshem AB ja

Otillräcklig intern styrning och kontroll. Detta mot bakgrund av konstaterade 
avvikelser från lagstiftning, ägardirektiv och Borås Stads regler för intern 
kontroll. En utveckling av bolagets interna styrning och kontroll bedöms som 
angelägen, inte minst mot bakgrund av framtida risker för bolagets finansiella 
ställning. Uppföljningen saknar slutsatser och vad den resulterat i.

Borås Energi och Miljö AB ja

Tillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorerna noterar att styrelsen har 
genomfört ett omfattande arbete med att utveckla bolagets interna styrning 
och kontroll under 2021. 

Borås Elnät AB ja

Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen upprättar regler och anvisningar för intern 
kontroll.

Borås Djurpark AB ja Tillräcklig intern kontroll 

Borås kommuns Parkerings AB ja Tillräcklig intern kontroll

Industribyggnader i Borås AB ja

Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays. 
Lekmannarevisorn noterar att detta har genomförts till 2022.

BoråsBorås TME AB ja Tillräcklig intern kontroll

Akademiplatsen AB ja Tillräcklig intern kontroll

andel ja:
86%
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Internkontroll 
 
Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget 
följer de rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som 
följs upp och revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en framtagen avvikelserapport. 
 
Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 
1 anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 
 
Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 
 
Verksamhet 
Bokslutsprocessen 
Inköpsprocessen 
Anläggningstillgångar 
Lagar och riktlinjer 
HR-processen 
 
Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt styrelsen.  
 
  



Internkontrollplan 2021 
 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 
aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 
rapportering 

Testad 

3 Informationsdisk Hot och överfall. Verksamheten Larmknapp finns till 
bevakningsföretag. 
Rondering sker 
kontinuerligt. 

Löpande Receptionist Giltiga avtal med 
bevakningsföretag 

Testa larmet Tekniker årsvis November 

2021 

6 Person- 
beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 
på grund av att ekonomiansvarig 
Är deltidskonsult.  

Boksluts-
processen 

Översyn behövs. Löpande Styrelsen - Belysa för ägarna - - Ny lösning 

för 2022 

11 Efterlevnad av 
avtal 

Risk för inköp inte görs via 
ramavtal. 
Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköps-
processen 

Utsedd samordnare som 
ansvarar för information och 
uppdatering. All personal får 
tillgång till intranätet. 

Löpande Tekniker Avtal finns tillgängliga 
Information 
kontinuerligt på ex APT 
Genomförda inköps-
samordnarmöten 

Delta på 
internkontrollmöten 
som Borås Stad kallar till 
 

VD månadsvis Avstämn-

ingsmöte 

december 

14 Efterlevnad av 
lagar och 
riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 
avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 
riktlinjer 

Översyn behövs 
 

Löpande VD  Se punkt 6   Ny lösning 

2022 

18 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller 
korrekt info om lagar, rutiner & 
regler 

HR Genomgång av checklista för 
nyanställda med alla 
medarbetare 

3 månader 
efter 
anställning 

VD Checklista Kontrollera avprickad 
checklista 

Administratör   Ingen 

nyanställ-

ning 
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Internkontroll 
 
Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs 
inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de 
rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används 
genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och 
revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en 
framtagen avvikelserapport. 
 
Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid 
utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 1 
anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 
 
De identifierade riskerna som tillsammans har ett högre värde än 10 beskrivs i detta 
dokument.  
 
Dokumentet är behandlat och godkänt på styrelsemöte 22 oktober 2020. 
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# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 
aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 
rapportering 

Testad 

1 Bolagets/styrelsens 
godkännande av 
uppdrag 

Risk att bolaget lägger ner tid 
på evenemang som inte blir 
av. 

Verksamheten Mod att ta beslut 
Scenarioplanering & 
Beslutsunderlag till styrelsen 

Löpande VD Styrelsebeslut/proto-
koll 

Stickprov på protokoll till 
styrelsen 

Verksamhetsled
are 

November Löpande2

021 pga 

Covid 

3 Många 
engagemang 

Risk för att det blir för många  
engagemang på en gång som 
inte organisationen kan 
hantera 

Verksamheten Möjlighet finns att 
projektanställa personal till 
specifika arbetsuppgifter. 
Beslut tas i 
budgeteringsprocess 

Tertial- 
rapporter 

VD Budgetering 
Anställningsavtal 
Offerter från 
upphandlad leverantör 
Arbetade timmar för 
personal 

Stickprov för att 
kontrollera underlag för 
tertialrapporter 
Stickprov på flexsaldon 

Verksamhetsled
are 

November Löpande 

2021 pga 

Covid.     

T ex 

födelse-

dagen 

och nyår 

4 Många 
engagemang 

Risk för att det blir för mycket 
arbetsuppgifter på en och 
samma gång inom 
organisationen 

Verksamheten Arbeta med 
kompetensöverföring på 
kritiska positioner 
Kontinuerlig avstämning 
kring resurser enskilt och i 
funktion 
 

Löpande Verksamhets-
ledare 

Medarbetarsamtal, 
kompetens-
kartläggningar, 
målstyrning och 
kontinuerliga 
uppföljningarna i 
verksamheten 

Kontroll på genomförda 
medarbetarsamtal 
Kontrollera att 
kontinuerliga möten 
hålls 

VD November Juni 2021 

7 Missad 
måluppfyllelse 

Risk för avsaknad av 
ändamålsenlig verksamhet 
och kostnadseffektivitet på 
grund av ökad administration 

Verksamheten Rimlig ambitionsnivå för 
administrationen  
Prioritering av viktigaste 
sakerna att göra 

Löpande VD/ Verksamhetsplan 2022 Påbörjad process i 
styrelsen om bolagets 
väsentligaste uppgifter 

verksamhetsled
are 

November 
2021 

Nov 

2021. Ny 

organisa-

tion 

11 Personberoende Risk för felaktigheter i 
bokslutet på grund av att 
ekonomiansvarig 
Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 
checklista finns upprättat för 
hur de kritiska momenten i 
bokslutet skall hanteras. 

Löpande VD Rutinbeskrivning och 
checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 
en aktuell rutin-
beskrivning upprättad 

VD November Nov 

2021. Ny 

organisa-

tion 



 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 
aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 
rapportering 

Testad 

19 Efterlevnad av 
avtal 

Risk för inköp inte görs via 
ramavtal 
Risk för att LOU inte efterlevs 
Dålig PR / Press 

Inköps-
processen 

Samordnare ansvarar för 
information och 
uppdatering 
Fortlöpande utbildning 

Löpande Ekonomi- 
ansvarig 

Information från 
upphandlingsenhet 
Genomförda 
inköpssamordnarmöte
n 
Del av checklista för 
introduktion av 
nyanställd 

Kontrollera att 
information hållits på 
APT 
Stickprov på gjorda 
inköp 
Kontrollera 
genomgången checklista 
3 månader efter 
anställning 
 

Verksamhets-
ledare 

September 
/ 3 månader 
efter 
anställning 

Löpande 

info på 

APT. 

Ingen 

nyanställ-

ning 

2021. 

 





# Risk
Associerad 

målsättning

Associerad

process
Kontrollmetod Kontrollansvarig

Utförare av 

kontroll

Kontroll-

frekvens

Genomfört 

senast
Uppföljning/rapportering av kontroll

1 Risk att Bostäders varumärke förknippas med problem i utsatta områden
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Kommunikation Kommunikationschef Kommunikatör 1 gång/vecka December

Vi agerar proaktivt och agerar snabbt på felaktigheter i 

media. Vi arbetar med att föra fram vårt budskap vid 

varje tillfälle och ställer högre krav på journalisterna 

rapportering. Genom att följa flödet löpande balanserar 

och nyansera vi bilden av oss via framförallt egna 

kanaler. 

2 Risk att negativa publiceringar i media skadar varumärket
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Kommunikation Kommunikationschef Kommunikatör 2 gång/månad September

Vi agerar proaktivt och agerar snabbt på felaktigheter i 

media. Vi kan däremot inte styra vad media rapporterar 

eller hindra intressenter från att uttrycka sig negativt. 

Om bolaget inte följer kommunikationspolicyn eller 

använder sig av de stödfunktioner som finns i bolaget 

ökar risken för negativ publicering. Risken minimeras 

via ledningsgruppen, som i första hand är 

talespersoner, har fått utbildning i mediehantering och 

retorik. Därför anser vi inte att det är en prioriterad risk 

att följa 2022.

3
Risk att Bostäders plan för löpande underhåll inte motsvarar det faktiska behovet och skapar en 

ökad underhållsskuld (inre och yttre underhåll) 

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Förvalta fastigheter Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Under uppföljning av budgetarbete säkerställs att 

planerat i underhållsplanen utförs enligt plan. 

Avvikelser har löpande identifierats och hanterats.

4 Risk att eftersatt underhåll i fastighetsbeståndet resulterar i skador

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Förvalta fastigheter Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Under 2021 har underhållsplanen utvecklats till att 

innefatta en nivåbedömning, som graderar behovet 

utifrån ekonomi, NKI, säkerhet och trygghet. 

Nivåbedömningen ligger som en grund i prioriteringen, 

dvs vad och när underhållet sker.

5
Risk att Bostäder på grund av sin diversifierade målgrupp har svårt att balansera 

underhållsbehovet mellan nuvarande och framtida hyresgäster 

Vi erbjuder livskvalitet 

med hemmet i fokus
Förvalta fastigheter

Genomför årlig jämförelse mellan 

hyresgästernas uppfattning av framtida 

behov (utifrån NKI) med 

omvärldsbevakning. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Den nya NKI-graderingen i underhållsplanen, som införs 

under hösten 2022, bidrar till en säkrare 

planeringsordning för att möta NKI. 

Val av material och lösningar utifrån våra hyresgästers 

behov och önskemål är inte framtaget.

6 Risk att avsaknad av konkurrens medför en kultur med låga krav på utveckling och effektivitet

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

7 Risk att anställda inom Bostäder saknar en affärsmässig inställning 

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

VD
Ansvarig chef 1 gång/år November

Uppföljning internkontrollplan 2021

Genomför årlig genomgång av 

avvikelser mellan genomfört underhåll 

och underhållsplan.

Genomför årlig uppföljning av resultat i 

NKI-undersökning i alla ABB´s områden. 

Jämförelsen ska ske både inom och 

med övriga områden i beståndet. 

Genom förebyggande aktiviteter som 

Ekonomiskola,  uppdatera 

rollbeskrivningar samt utbildning i LOU 

ska risken minimeras. Kontroll att 

förebyggande aktiviteter har 

genomförts.

Under hösten 2021 införde Bostäder ett nytt NKI-

verktyg (Livesteps). Livesteps möjliggör resultat per 

område. Flertal av Bostäders avdelningar har 

identifierat KPI:er kopplade till NKI och uppföljning 

kommer fortsätta 2022.

Ekonomiskola har ej genomförts. Uppdatering av 

rollbeskrivningar har påbörjats men är inte klart. 

Utbildning i LOU har genomfört (se risk 8). Bostäders 

intranätsida Hemmaplan har utvecklats för att 

underlätta för bolagets medarbetare att hitta 

information om aktuella avtal.

Vi genomför dagliga kontroller av 

publicerade artiklar och innehåll i 

sociala medier via plattformen 

Meltwater och sedan slutet av 2021 

även via All Ears Vid behov sker 

åtgärder såsom korrigeringar eller 

rättelser i berörda kanaler. 

Sedan i maj följer vårt varumärke via en 

varumärkestracker och uppdaterar vår 

KPI ”stolthetsindex” en gång i månaden 

på övergripande nivå.



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

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Inköpsprocessen

Följ upp att samtliga medarbetare som 

kan involveras i upphandlingar 

medverkat på utbildning i LOU samt att 

åtgärdsplan är framtagen vid behov.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år September

Utbildningsinsatser på grund- och avancerad nivå i LOU 

genomfördes under  2020/2021. Totalt medverkade 70 

personer på grundutbildning och 33 personer på 

avancerad nivå. Under 2020-2021 har arbete med 

samverkan och struktur gällande upphandling 

genomförts och kontinuerligt arbete inom området 

sker. 

Ett team samlar idag kunskap och erfarenhet om LOU. 

Teamet förmedlar  och stödjer bolagets medarbetare 

för att öka kunskapen internt. I upphandlingar under 

hösten 2021 har medarbetare på olika nivåer i bolaget 

involverats i analyser, kravställande och utvärderingar. 

Bedömning att risken inte längre kvarstår.

9 Risk att stora projekt överstiger budget och tidsram.

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra nybyggnation

Genomföra ombyggnation

Följ upp att åtgärdsplan tagits fram för 

stora projekt (över 5 mkr) som dragit 

över planerad budget och/eller tidsram. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 2 gånger/år November

Uppföljningen visar att uppföljning av prognos och 

tidplan utförs kontinuerligt. Större avvikelser 

förekommer enbart på projekt som påverkats av covid-

19 t ex stambyte som senarelagts. Detta har hanterats 

genom justeringar i underhållsplan, vilket medfört 

tidigareläggning av andra projekt.

10
Risk att Bostäder brister i projektmetodik på grund av avsaknad av kompetens inom 

projektledning

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Genomföra planerat 

underhåll

Genomföra nybyggnation

Genomföra ombyggnation

Följ upp att en plan finns framtagen för 

de projektledare vars kunskapsnivå inte 

är i linje med rollens 

uppdragsbeskrivning. 

Fastighetsutvecklingschef Projektchef 1 gång/år November

Enskilda, personliga kunskapsbrister har vägts upp med 

tätare samarbete i projektgruppens veckovisa 

avstämningar. Nyrekrytering har också bidragit till 

bredare kompetens i gruppen. Det finns en 

förbättringspotential med djupare, personliga 

avstämningar mellan projektchef och projektledare.

11
Risk att medarbetarna saknar tydliga kopplingar till hur deras insatser bidrar till att uppfylla 

verksamhetens mål
Bäst i klassen i hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

12
Risk att övergripande mål inte bryts ner på en nivå som skapar avsedda styreffekter på 

verksamheten
Bäst i klassen i hållbarhet

Affärs- och 

verksamhetsutveckla
VD Ansvarig chef 1 gång/år November

13 Risk att Bostäder inte arbetar strukturerat med måluppföljning
Vi överträffar kundens 

förväntningar

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Genomför avstämning av hur många av 

föregående års mål som uppfyllts.
VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år November

Under 2021 sattes 11 KPI:er. Måluppföljning 

genomfördes i november med följande resultat:

7 KPI:er har uppnått måluppfyllelse. 

1 KPI uppnådde inte måluppfyllelse på grund av 

pandemin och gällande restriktioner.

3 KPI:er  har avstannat på grund av byte av 

kundmätningsverktyg. Resultat har därför inte kunnat 

avläsas under perioden.

Bostäders KPI:er är högt satta. Årets resultat med 7 av 

11 klarmarkerade mål är ett gott resultat.

Bostäder har skapat en ny process för att strukturerat 

följa upp mål som började gälla från första kvartalet 

2022. 

Uppdatera checklistan för 

utvecklingssamtal med en punkt 

gällande diskussion om hur 

medarbetaren konkret kan bidra till 

Bostäders uppsatta mål.

Bostäders mall för utvecklingssamtal har uppdaterats 

med följande punkter:

1. Verksamhetens mål  

(Hur ser målen ut i det korta och det långa 

perspektivet? Har vi samma förståelse för målen? Mål 

och medarbetarens uppgifter, hur ser relationen ut?)

2. Medarbetarens mål 

(som stödjer verksamhetens utveckling. Avser både 

prestationsmål och beteendemål)

Under 2021 har Bostäder tagit fram en 

transformationskarta som bryter ner de övergripande 

målen till verksamhetsspecifika aktiviteter som 

medarbetaren får vara med och utforma under 2022.



14 Risk att Bostäders brist av decentraliserat ansvarstagande resulterar i att anställda blir passiva

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Affärs- och 

verksamhetsutveckla

Kontrollera att varje funktion inom 

Bostäder har en rollbeskrivning som 

tydliggör mandat och ansvar.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år September

Uppföljningen visar att det finns 37 roll-

/befattningsbeskrivningar vilket är majoritet av rollerna 

på Bostäder. Under året har nya befattningar 

tillkommit, såsom områdeschef, som vid uppföljning 

saknar rollbeskrivning. Flera av beskrivningarna har 

behov av översyn och uppdatering. 

15
Risk att processer inte är standardiserade och dokumenterade, vilket skapar ineffektiva 

arbetssätt

Vi överträffar kundens 

förvätningar
Styra, leda och följa upp

Följ upp att årlig internrevision av 

processer genomförts samt att 

åtgärdsplan är framtagen vid behov.

Ekonomichef Ekonomichef 1 gång/år November

Ett internt arbete med att uppdatera och utveckla 

bolagets processer är påbörjat och fortsatt arbete 

kommer ske 2022-2023. Kompetensutveckling av 

medarbetare inom detta område pågår.

16 Risk att Bostäder saknar systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Följ upp att årlig uppföljning i 

ledningsgruppen(enligt AFS SAM) 

genomförts samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Februari

Rutin för vårt systematiska arbetsmiljöarbete finns nu 

på ”Hemmaplan” under arbetsmiljö. Årlig uppföljning i 

februari 2022 då vi utvärderar 2021. Resultat är inte 

tillgängligt vid sammanställningen.

17
Risk att Bostäders anställda utsätts för hot eller andra händelser orsakade av en otrygg 

arbetsmiljö

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Kontrollera via fem stickprov att 

åtgärder är vidtagna för rapporterade 

tillbud/olyckor. 

HR-chef Ansvarig chef Löpande November

Stickprov tagna vid månadsavstämningar med våra 

HSO. Inga månadsavstämningar har gjorts efter 

sommaren eftersom tidigare HR-chef slutat.

18
Risk att Bostäders anställda saknar relevant kompetens för att utöva sina arbetsuppgifter på ett 

tillfredsställande sätt

Vi överträffar kundens 

förväntningar
Personal

Följ upp att en plan finns framtagen för 

de medarbetare vars kunskapsnivå inte 

är i linje med rollens 

uppdragsbeskrivning. 

HR-chef Ansvarig chef 1 gång/år Mars

Internt arbete pågår med roller och kompetenser och 

fortsätter under 2022. Kompetensmatris är på gång. På 

grund av pågående arbete kan kunskapsnivån inte 

mätas idag. Risken kvarstår och mätning kan ske först 

år 2023.  

19 Risk att IT-organisationen saknar kompetens för att kunna hantera IT-relaterade problem
Vi överträffar kundens 

förväntningar
IT

Förebygger risk genom avtal med 

extern part  som tillför resurser och 

kompetens inom aktuella områden. 

Kontrollera att syftet med extern part 

har uppnåtts.

Marknadschef IT-chef 1 gång/månad Augusti

Resultatet under 2021 visar att externa resurser och 

kompetenser har tillförts med gott resultat. Vid 

dataintrång i september och december 2021 har 

externa resurser och kompetens, tillsammans med 

Bostäders IT-avdelning,  hanterat uppkomna problem.

Ny upphandling av IT-drift har genomfört under hösten 

2021. Ny leverantör kommer ta över ansvaret under 

våren 2022. 

20
Risk att Bostäder inte etablerar en effektiv process för inköp och lagerhållning, vilket exempelvis 

leder till dyra lager eller brist på varor

Vi överträffar kundens 

förväntningar
Inköpsprocessen

Kontrollera alla fakturor över 5000 kr 

avseende orsak till inköp.
VD Ekonomicontroller

5 ggr/år

Vitvaror: april, 

augusti och 

december

Övriga lager: maj 

och september

November

Under 2021 har alla verifikationer över 5 000 kr 

sammanställts och skickats ut för kontroll, knappt 40 st. 

Förklaring och orsak till inköp och vad inköpet avser 

finns. De flesta inköpen görs på lager teknisk service. 

Många av de inköpen avser gångjärn, beslag, 

dörrhandtag som skickas vidare till leverantör och 

används till våra dörrar och luckor som skickas till dem 

för lackering. Anledningen till denna hantering är att vi 

har bättre priser. Förslagsvis så bör vi ändra så att 

Högbergs får ett trepartsavtal mellan HBV och 

leverantör.

21
Risk att Bostäder brister i arbetet att följa upp och kontrollera varor och tjänster som levereras 

för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet

Vi överträffar kundens 

förväntningar

Inköpsprocessen
Kontrollera genom tre stickprov att 

kvalitetskontroll har genomförts vid 

avtalsuppföljning. 

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år November

Stickprov visar att uppföljning av avtal inte sker med 

systematik. Omhändertagande av risk och åtgärder ska 

ske under 2022.

En uppföljningsmodell ska arbetas fram för 

implementering under vår/sommar 2022 samt att en 

översyn av inköpsprocessen ska genomföras.



22
Risk att miljö- och hållbarhetsaspekter, samt övriga faktorer som inte är direkt relaterade till 

ekonomi, inte beaktas vid inköp- och upphandlingar

Våra kvarter är 

blomstrande och 

välmående

Inköpsprocessen

Kontrollera genom fem stickprov att 

upphandlingar under året tagit hänsyn 

till miljö- och hållbarhetsaspekter. 

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år December

Stickprov visar att särskild hänsyn till miljö- och 

hållbarhetsaspekter vid inköp inte beaktats. Revidering 

av administrativa föreskrifter avseende bland annat 

miljö- och hållbarhetsaspekter har genomförts under 

året. Likaså har en uppförandekod "Code of conduct"  

för både Bostäder, leverantörer och 

samverkanspartners tagits fram som reglerar sociala 

krav och mänskliga rättigheter. Detta är ett ska-krav 

och ingår i alla nya upphandlingar som genomförs på 

Bostäder.

23 Risk att otillåtna direktupphandlingar alternativt avsaknad av upphandling förekommer
Vi överträffar kundens 

förväntningar
Inköpsprocessen

Kontrollera  totala inköp per leverantör 

som överskrider

gränsvärdet enligt LOU.

VD

Kvalitets- och 

upphandlingscontro

ller

1 gång/år December

Kontroll av inköp under 2021 har genomförts. 

Kontrollen visar att: 

- 6 leverantörer överskred gränsvärdet

- Riktlinje och mallar har upprättats för att tydliggöra 

dokumentation och beslut vid direktupphandlingar

- Direktupphandlingar har börjat läggas in i Palette 

Contract för uppföljning och kontroll

- Upphandlingar genomförs där det finns behov av 

större och regelbundna inköp.

24
Risk att bolaget inte lyckats etablera och kommunicera en gemensam värdegrund, vilket skapar 

risk för oönskade beteenden

Vi är stolta medarbetare 

med gemensam 

värdegrund

Personal

Genomför årlig avstämning att 

resultatet kring värdegrundsfrågorna i 

den årliga medarbetarundersökningen 

analyserats samt att åtgärdsplan är 

framtagen vid behov.

HR-chef Ledningsgrupp 1 gång/år Mars

Arbete med värdegrund pågår i chefsgruppen. Bostäder 

jobbar med bolagets kultur och den färdigställdes i 

september 2021 som är "vi bryr oss om".  Då togs också 

en utrullningsplan för hela organisationen fram som 

påbörjades under hösten 2021. 

Bostäder medverkar i den årliga 

medarbetarundersökningen Great place to work. Årets 

resultat visar att 80% av medarbetarna på Bostäder 

tycker att Bostäder är en mycket bra arbetsplats 

jämfört med föregående års resultat på 49%. Ny 

mätning i april 2022.

25
Risk att Bostäder saknar kontinuerligt arbete för hur interna applikationer och system köps in, 

integreras och används i verksamheten

Vi överträffar kundens 

förväntningar
IT

Kontrollera genom tre stickprov att 

erforderligt beslutsunderlag funnits på 

plats vid inköp av applikationer.

Marknadschef IT-chef Varannan månad Augusti

Inga upphandlingar eller inköp av applikationer har 

genomförts under året vilket gör att uppföljning inte 

varit aktuellt. 
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Omvärlden BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

OM1 Politiskt beslut

Beslut som påverkar verksamheten men 

som vi ej äger 2 2 4 2 Följa våra nya ägardirektiv. 2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

OM3 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 2 3 6 3

Kontinuerlig dialog med våra 

intressenter, vara tydliga i vår 

kommunikation och i våra resultat. 2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

OM4

Offentlig 

Finansiering 

Ingen finansiering ifrån den offentliga 

sektorn. 2 2 4 4

Ägarfråga, Hitta en lösning på en trygg 

och långsiktig finansiering 2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

OM5

Öppen 

kontorsmiljö Dålig säkerhet, stöld, sekretess 2 2 4 2

Informera medarbetare och kunder. 

Lås dörrar och fönster till kontor. Rutin 2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

OM6 IT säkerhet

Data Intrång, kan skada vårt anseende 

och förtroende 2 4 8 4

IT-äkerheten bör gransas om den är 

tillräcklig idag. 2021-10-12 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

Konsekvens

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget) 

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget) 

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget) 

4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) Sannolikhet

Sannolikhet

 1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) 

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna kontrollplanen I planen specificeras riskbilden, 

vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  

Senast uppdaterad 2021-12-31



Verksamheten BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

V1 Organisation Att vi inte når ägares förväntningar
2 3 6 3

Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt löpande Pluppsamtal 

med ägarna.

2020-10-01 2020-10-12

V3 Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet

3 3 9 4

Arbeta långsiktigt och kommunicera uppnådda resultat. Agera 

opporunistiskt vid behov. Ta plats lokalt, regionalt och nationellt. 

Kvantifiera kundnyttan.

2020-10-01 2021-10-15

V4 Finansiering Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir

2 3 6 3

Arbeta förebyggande och långsiktigt med både personal och 

finansiärer för att klara ev svängningar i finansiering, utebliven 

projektfinansering ökar risken att förlora kompetens, vilket då 

kan leda till att bolaget inte kan uppfylla sitt mål. 

2020-10-01 2021-10-15

V5 Finansiering Missade ansökningar-dåligt bevakade utlysningar

2 4 8 3

Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. 2020-10-01 2021-10-15

V6 Organisation Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt 

sjuk 2 3 6 3
Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara 

noggran med dokumentation. Aldrig spara vitiga dokument lokalt 

på datorn. 

2020-10-01 2021-10-15

V7 Kostnader Ökade lokalkostnader
2 3 6 2

Borås INK kan inte påverka hyreshöjningen och dess utveckling 

då vi hyr i andra hand av LFF 

2020-10-01 2021-10-15

V8 AffärsutvecklingsprocessenMissnöjda kunder
2 3 6 3

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis 

kontak med våra kunder minskar risken för överraskningar.

2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

V9 AffärsutvecklingsprocessenViktigt med kompetensutveckling så personalen 

följer och hänger med i tidsomställningen. 1 2 2 3

Kompetensutveckling stäms årligen av i samband med 

medarbetarsamtal.

2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

V10 Affärsutvecklingsprocesse

n

Kvalite i erbjudande till kunder beroende på 

finansiering 2 3 6 3
Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till 

kund. Överträffa förväntningar! NKI

2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

V11 Säljprocess För högt inflöde (för låg bemanning)
2 2 4 2

Veckovis avstämning av ev internt arbetsbelastning 2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

V12 Sälj/kommunikationsproce

ssen

För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att 

arbeta med) 2 2 4 3
Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. 

Arbeta med utvalda partners. Kommunicera goda exempel. 

Viktigt att delta i både öppna och stängda aktiviteter utanför 

2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31

V13 Administration och rutiner För mycket administration riskerar att hämma 

kvalite till kunder
2 3 6 3

Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna 

admin.funktioner med övriga partners och TFC. Prioritera 

ALLTID kund.

2020-10-01 2021-10-12 2021-10-15 2021-12-31



Personal och löner BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering
2 3 6 2

Provanställning 6 mån 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P2 Kompentensförsörjning

Att ej anpassa kompentens efter omvärld och 

utveckling
1 2 2 1

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro
2 2 4 2

Åtgärsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid

1 1 1 2

Inplanerinad rutin 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 Inplanerinad rutin 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 Åtgärdsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P7

Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler 

än 2pers 2 2 4 2 Samtal med VD 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P8 Smittorisker för personal Corona, Influensa mm 3 3 9 3 Följa FHM rekomendationer 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P9 Krishantering Bristfällig krishanteirng personal 1 3 3 2 Åtgärdsplan 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

P10 Minskad personalstyrka Personalstyrkan minskar drastiskt på kort tid. 1 4 4 2 Samtal med VD/Orf 2021-10-05 2021-10-05 2021-10-15 2021-12-31

P11

Team uppbyggnad/ny 

personal

Det tar tid att skapa ett nytt team som fungerar 

tillsamans. 1 4 4 2 Samtal med VD/Orf 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-15 2021-12-31

P12 Personalförlust 

Personalen får tilldelat varsit ansvarsområde om någon 

försvinner. 1 4 4 2 Samtal med VD 2021-10-21 2021-10-21 2021-10-15 2021-12-31



Hyrd Fastighet (LFF) BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

F1 Kontorsmiljö/Arbetsplats Risk för ej funktionell kontorsmiljö 1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

F2 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

F3 Brand Brand i bolagets kontor 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

F4 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn 

vintertid)

1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

F5 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn 

vintertid)

1 2 2 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31



Ekonomi BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad Direkt åtgärd Ansvarig

E1
Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist

2 2 4 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD/Ägare Annelie

E2

Finansiering

Risk för utebliven projektfinansieringen som 

redovisas periodvis löpande under året.

2 4 8 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD/Orf Annelie/Stefan

E3
Övriga Intäkter Risk för uteblivna övriga hyresintäkter

2 3 6 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD Annelie

E4
Rekvisitioner Risk för utenblivna rekvisitioner

2 3 6 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD Annelie

E5
Övrig ekonomirapportering/Borås Stad Risk för utenblivna rapporter

1 3 3 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD Annelie

E6
Avstämning Månadsbokslut Risk för utebliven ekonomiavstämning 

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31 VD Annelie



Redovisning/Rapportering BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

R1

Årsredovisningen

Risk för ofullständiga uppgifter i 

årsredovisningen

1 4 4 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R2

Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R3
Misstämning värden Risk för olika värden i olika system

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R4

Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget

2 3 6 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R6
Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel

1 2 2 2
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R7 Felaktiga fakturor

Risk att felaktiga fakturor bokförs och 

betalas 1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R8
Periodisering/upplupna 

kostnader Risk att kostnader tas i fel period

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R13

Moms Risk för felaktig hantering av moms

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R14
Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs

1 2 2 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

R15
Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget

1 3 3 3
2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

         



IT/Hjälpsystem BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Åtgärd Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

IT1 Åtkomst 

personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter
2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT2
Dataintrång Dataintrång

2 2 4 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT3
Felaktig information Felaktig information i våra olika system

1 2 2 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT4
Driftstörningar Driftsstörningar

2 3 6 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT5
Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system

2 2 4 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT6
Back-up Bristfälliga backup-rutiner

1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT7
Sabotage Sabotage av hemsida och intranät

1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT8
Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 

1 1 1 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT9
Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem

1 1 1 3 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT10
Förlorade intäkter Avbrott i banksystem för intäkter eller överföringar till bank

2 4 8 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT11
Driftstörningar Nätverk

2 3 6 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

IT12
Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System

1 3 3 2 2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31



Lagar och andra krav BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

K1

Handlingar Risk för att handlingar försvinner

1 3 3 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K2

Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K3

Inköpspolicy

Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 

(många beställare)

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K4

Miljö- och kvalitetspolicy

Bristande efterlevnad av miljö- och 

kvalitetspolicy

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K5

Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K6

Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K7

Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd

1 3 3 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K8

LOU

Bristfälliga rutiner då bolaget är en 

upphandlande myndighet (LOU)

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K9

Dokumenthantering

Felaktig dokumenthantering kontroll 

utgående handlingar

1 1 1 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K10 Kommunens prioriterade 

mål

Risk för att något av kommunens 

prioriterade mål ej uppfylls.

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

K11

Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31



Miljö BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad Uppdaterad Uppdaterad

M1

Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut

1 2 2 3

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

M2

Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej

1 2 2 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31

M3

Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej

1 2 2 2

2020-10-01 2020-10-12 2021-10-15 2021-12-31



Internkontrollplan BORÅS INK 1900-01-00

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig
Status

Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

OM4

Offentlig Finansiering Ingen finansiering ifrån den offentliga sektorn.

4 4

Ägarfråga (BORÅS STAD) VD

Pågår
Löpande pluppsamtal med 

ägarna om status och 

framtidsutsikter. Styrelse Löpande

Uppdrag av 

Styrelsen

V3

Finansiering Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet

9 4

Arbeta långsiktigt och 

kommunicera uppnådda 

resultat. Agera opporunistiskt 

vid behov. Ta plats lokalt, 

regionalt och nationellt. 

Kvantifiera kundnyttan. VD

Pågår
Löpande genomgång av 

års- och projektbudget. 

Dokumenteras in i 

styrelseprotokoll. Styrelse Löpande

P8

Smittorisker för personal Corona, Influensa mm

9 3
Budgetera med buffertutrymme 

i årsbudgeten. VD

Pågår

Följa FHM 

rekomendationer, och 

stanna hemma vid tecken 

på symtom Styrelse Löpande

E2

Finansiering

Risk för utebliven projektfinansieringen som redovisas 

periodvis löpande under året.

8 3

Säkerställa befintliga rutiner 

unde året, genomgång med 

ansvarig projektansv. Ekonomiansv

Pågår I kontakt med kommunen 

aktualisera frågan Styrelse Löpande

 

KONTROLLMOMENTHÖG >9-12 PLANERING



Revisionshistorik BORÅS INK 1900-01-00

Datum Reviderad av Kommentar

2020-09-15 Annelie Skapad och anpassad till Borås INK

2020-10-12 Annelie Förebereda inför styrmöte

2020-10-12 Annelie Stefan Genomgång enligt dagens förutsättningar inför beslut styrelsemöte 2020-10-22

2020-10-22 Styrelsemöte Genomgång av riskanalys och beslut styrelsemöte 2020-10-22

2021-10-15 Styrelsen Utskick till styrelsen inför beslut av riskanalys och plan för interkontroll 2022

2021-10-21 Styrelsemöte Genomgång av riskanalys och beslut styrelsemöte 2020-10-21

2021-10-22 Annelie Beslutat underlag för 2022 inskickat till Borås Stad 2021-10-22

2021-12-31 Annelie Genomgång inför styrelsens uppdatering av interkontroll 2021

2022-01-11 Styrelsen 

Utskick till styrelsen avstämning inför kommande beslut av riskanalys och plan för 

interkontroll 2021

2022-01-14 Styrelsemöte Genomgång av riskanalys interkontroll 2021 antogs av styrelsen

Revideras varje år!
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2022-01-14 

Regler och anvisningar för intern kontroll – Borås INK 2021 
 
Bakgrund  

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:  

- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv  
- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig  
- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs  

 
Borås INK har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att 
nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt 
anta regler och anvisningar för denna.  
 
Styrelsen  

Styrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska styrelsen 
för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys.  

Styrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.  

VD  

VD ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på intern 
kontrollplan tas fram. VD ansvarar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll.  

VD ska årligen rapportera till styrelsen hur arbetet med den interna kontrollen genomförts 
och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Bolagscontroller-Ekonomiansvarig  

Bolagscontrollern ska driva bolagets arbete med intern kontroll för egen del genom att 
samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av 
internkontrollplan samt vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra.  
 
Bolagscontrollern ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga interna 
kontrollplanen följs upp.  
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Arbetsgång  
 
Riskanalys  

Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex  

- med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”  
- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) 

inträffar på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”  

 

Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera 
risker  

- Styrning och ledning  
- Ekonomi och finansiering  
- Ägarstyrning  
- Koncernens verksamhet  

Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet 
enligt nedanstående skala:  

Konsekvens  

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och bolaget)  
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som bolaget)  
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och bolaget)  
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)  

Sannolikhet  

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)  

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)  

3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)  

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)  

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.  

Riskanalysen bör genomföras under våren (årligen).  

Intern kontrollplan Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger 
till grund för den interna kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska 
risken tas med i den interna kontrollplanen  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 
genomföras. Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för bolagets egen del 
beslutas om i anslutning till den egna budgeten.  
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Uppföljning intern kontrollplan  
 
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje 
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:  
 
- Vad har vi gjort?  
- Vad kom vi fram till?  
- Vad behöver åtgärdas?  
 
Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna 
årsredovisningen.  
 
All dokumentation sker i excelfiler. 























Uppföljning Internkontrollplan 2021 Borås Kommuns Parkerings AB 

20220307

Riskdefinition Riskbeskrivning Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
Risk för hot i tjänsten Parkeringsvärd mfl kan 

utsättas för hotfulla 

situationer

Rutin vid hot och kris samt 

utbildning 

Årsvis Styrelsen Utbildning vid 

grundutbildning till 

vakt.Skyddsronder

Genomgång vid 

skyddsronder 2ggr/år

VD 2022-02-23 Utbildningar har genomförts vid vakt 

utbildning. Vi har minskat hotbild 

genom utbildning i bemötande och 

att arbeta mer proaktivt.

Brand Brand i våra 

anläggningar 

fastigheter samt elbilar

Följa 

brandskyddsbestämmelser 

både för befintliga och i nya 

anläggningar. Information till 

alla personal

Årsvis Styrelsen Underhållplan Kontroll av underhållsplan 

för anläggningar och 

byggnationer. 

VD 2022-02-23  Investerat i sista brandlarmet. Nu är 

alla anläggningar utrustade enligt 

bestämmelser. 

Styrande dokument 

kring parkering

Risk att styrdokument 

ej är tidsenliga samt 

saknas styrdokument 

Dokument har tagits fram 

varit på remiss men inga 

beslut

Löpande Styrelsen Tre styrande dokument             Ansvar hos SPA i Borås 

Stad

VD 2022-02-23 Kan ej påverka beslut för att dem 

skall gälla saknas.

Förlorande intäkter  Avbrott i system för 

intäkter eller avbrott 

bank

Säkerställa upprätthållandet 

av IT/System genom krav i 

upphandlingar

Årsvis Styrelsen Lou upphandlingar avtals 

uppföljning

Avtals uppföljningar VD 2022-02-23 Avtals Uppföljnings möten har 

genomförts både gällande 

parkeringsautomater och 

telefonparkeringsleverantörer

Antal parkeringsplatser 

markparkeringar 

arrenderade

1400 p platser ligger i 

stadens plan att 

bebyggas. Tomtmark 

som vi arrenderar

Aktivt delta i 

samhälllsbyggnadsprocess

en. För att bevaka våra 

behov för framtiden

Årsvis Styrelsen Finns inga styrande 

dokument kring detta

 Framtida styrande 

dokument

VD 2022-02-22 Vi bevakar våra intressen genom att 

aktivt delta i detaljplanmöten samt 

andra planeringsmöten 

Finansiering Risk att ej kunna 

investera och uppfylla 

ägaren krav 

Aktivt informera ägaren om 

konsekvenser för staden i 

Pluppsamtal samt 

styrelsemöten

Årsvis Styrelsen Ägardirektiv. 

Bolagsbudget 

Ändringar i ägardirektiv VD 2022-02-22 Vi har fått besked om att vi får 

behålla delaravvinst för att bygga 

upp framtida eget kapital och kunna 

investera i anläggningar

Avsaknad av 

finansieringsstrategi

Risk att ej kunna 

investera och uppfylla 

ägaren krav 

Avsaknad av gemensama 

styrande dokument kring 

total finansiering av nya 

anläggningar 

förvaltningsöverskridande

Årsvis Styrelsen Avsaknad av strategi Beslut på styrande 

dokument gällande 

parkering Program, avtal 

för parkeringsköp samt 

regler för parkeringsköp

VD 2022-02-22 Kan ej påverka. 

Fastighetsvärderingar Nedskrivningar av 

fastigheter

Avsaknad av finansiering 

och samsyn i reglering 

Årsvis Styrelsen Avsaknad av strategi Framtidatre tre styrande 

dokument 

VD 2022-02-23 Kan ej påverka. 
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§ 12 Dnr SH 2022-00007 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontroll 2021 

Borås Stadshus ABs beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns och läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i 
samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen av planen för 2021 har skett löpande under 
året vid styrelsens arbetsmöten.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Uppföljning av intern kontroll 2021  

 



Uppföljning intern kontrollplan 2021 för Borås Stadshus AB

Process Riskdefinition Riskbeskrivning Nyckelkontroll/-aktivitet Dokumentation Metod för verifiering Frekvens Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
Anläggnings-
tillgångar

Värdering av aktier i 
dotterbolag

Risk för 
nedskrivningsbehov, 
främst avseende aktier i 
BEMAB

Dokumenterad analys av 
värdet på dotterbolagen i 
förhållande till bokfört värde. 

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

Årsvis VD 2021-12-31 Inget nedskrivningsbehov 2021 då 
samtliga bolags egna kapital 
överstiger bokfört värde.

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncernbidrag 
från de överskotts-
genererande bolagen 
inte räcker för att 
finansiera 
underskottsbolagen

Styrelsen ska under 2020 
göra en analys av 
finansieringsriskerna i 
koncernen och uppföljning 
ska göras under 2021.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD 2021-12-31 Finansiell analys finns med i såväl 
budget som årsredovisning. En 
genomgång av koncernens  
skuldutveckling och finansiering är 
påbörjad och fortsätter löpande i 
samband med budgetarbete.

Styr och ledning Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 
erhåller komplett 
information för att 
uppfylla sitt ansvar enligt 
ABL

Styrelseutbildning samt 
utveckling av arbetsmötena. 
Samtliga 
ägarstyrningsärenden ska 
passera SHAB enligt 
ägardirektivet.

Minnesanteckningar från 
plupp-samtal, 
sammanställning av 
dotterbolagens 
styrelseprotokoll/större 
frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 
arbetsmöten hålls samt att 
ägarstyrningsärenden tas 
upp i SHAB.

Årsvis VD 2021-12-31 Sex arbetsmöten har genomförts 
under året. Ägarstyrningsärenden 
och minnesanteckningar från plupp-
samtal har anmälts. Definition av 
styrelsens roll har förtydligats, och 
uppdaterats i det gemensamma 
ägardirektivet.

Bolagsstyrning Kommunikation Risk att information 
mellan dotterbolag och 
moderbolag inte flödar i 
rätt kanal, att dotter-
bolagen kommunicerar 
med andra än 
moderbolaget

Säkerställa att bolagen 
informerar om de frågor som 
ägaren efterfrågar vid 
ägardialog och i samband 
med budget och 
budgetuppföljningar.

Minnesanteckningar från 
plupp-samtal samt 
bolagens inlämnade 
rapporter.

Kontrollera att samtliga 
frågeställningar från ägaren 
har behandlats och 
dokumenterats.

Årsvis VD 2021-12-31 Ägarens frågor har besvarats på 
plupp-samtalen och bolagen har 
granskat minnesanteckningarna för 
att säkerställa att all information 
finns med.

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Styrelsen ska göra en 
analys av koncernens 
långsiktiga skuldutveckling 
och dess konsekvenser.

Borås Stads budget och 
årsredovisning, samt 
SHAB:s årsredovisning 
ska innehålla finansiell 
analys.

Kontrollera att 
dokumentation upprättas 
samt att plan för långsiktig 
finansiering över tre år 
utarbetas.

Årsvis VD 2021-12-31 Finansiell analys finns med i såväl 
budget som årsredovisning. En 
genomgång har gjorts av 
koncernens skuldutveckling, 
bolagens långsiktiga 
investeringsplaner och olika 
räntescenarion.    

Finansiering Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar i 
dotterbolagen

Kontrollera att bolagen har 
en rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört 
med aktuella 
marknadsvärden.

Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

Årsvis VD 2021-12-31 Bolagen har rutiner för hantering av 
eventuellt nedskrivningsbehov. 
BEMAB gör en nedskrivning av 
anläggningar inom biogas i bokslutet 
2021 men hanteras inom bolagets 
resultat.
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Uppföljning intern kontroll 2021 

Borås Stadshus ABs beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2021 godkänns och läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i 

samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Uppföljningen av planen för 2021 har skett löpande under 

året vid styrelsens arbetsmöten.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Uppföljning av intern kontroll 2021   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Internkontrollplan

Id Riskrubrik Beskrivning Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Info om aktiviteter och uppföljning 2021

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 
slitage, störningar

UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare

Pågår

Gör stickprov på minst fyra nya 
kontrakt per år

VD Under 2021 har VD signerat samtliga nya 
hyreskontrakt och kreditupplysning har 
funnits som underlag i samtliga fall.

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan Kontrollera att underhållsplanen följs VD

Pågår

Genomgång och avstämning av 
underhållsplan.

Styrelse I samband med att styrelsen beslutade om 
budgeten i oktober 2021 gicks 
underhållsplanen igenom och uppdaterades.

F4-2 Eftersatt UH Fastighetsinventering Genomför inventering VD

Pågår

Löpande genomgång av utfall av 
inventering.

Styrelse Nya uppgifter från inventering fanns som 
underlag vid genomgång och uppdatering av 
underhållsplanen i oktober 2021.

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget Budgetera med buffertutrymme i 
årsbudgeten.

VD

Pågår

Löpande genomgång av års- och 
projektbudget. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Ekonomisk genomgång på samtliga 
styrelsemöten under 2021. Dessutom 
framtagning av kalkyl för nybyggnation 
Prästhöjden under 2021 där buffertutrymme 
fanns med.

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system Inventera om all personal har relevant 
IT-kompetens.

Verksamhets-
samordnare

Pågår

Rapport till VD. VD Uppdatering av företagets utbildningsplan 
genomfördes i början av 2021. I planen finns 
alla kompetenser och krav, även det som 
inte ligger under IT.

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig Pågår

Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD Gicks igenom på APT i block om Nödläge 
och kris den 24 mars 2021.

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 
bristfällig

Revideras minst en gång per år enligt 
rutin.

VD

Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs. 
Dokumenteras i styrelseprotokoll.

Styrelse Normalt lyfts Intern kontrollplan på varje 
styrelsemöte. Lite speciellt under 2021 då 
hela Riskanalysen, som är grunden för den 
interna kontrollplanen, jobbades igenom 
uppdelat på samtliga styrelsemöten.

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder Informera om och uppmana 
hyresgäster att testa brandvarnare 
regelbundet

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Lyfts fram på hemsidan vid ett tillfälle under 
2021. Skrivits om i kundtidning vid ett tillfälle.

X1-2 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder Informera löpande om brandrisker till 
hyresgästerna.

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Lyfts fram på hemsidan vid ett tillfälle under 
2021. Skrivits om i kundtidning vid ett tillfälle.

X4-2 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Planera och genomför utbildningar. Utbildningar klara. VD
Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 3 anställda genomgick utbildning i 
krishantering den 3 mars 2021.

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING
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Nr Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare

1 Förfrågnings-underlag Risk för att förfrågnings-
underlaget ej är fullständigt eller 
tillräckligt tydligt

Upphandlings-
processen

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget 
säkerställs genom att 
upphandlingsansvarig kontrollerar innan 
upphandling läggs ut.

Alla upphandlingar Ansvarig för 
upphandlingen

2 Hyresgäst konkurs Risk att hyresgästen går i konkurs 
eller ej kan betala

Intäkts-processen Kreditbedömning görs på nya kunder när 
hyresbeloppet överstiger 50 000 kr/år

Alla hyresavtal Fastighetschef

3 Projektekonomi Risk att projektekonomi ej håller.
Risken att kalkylen ej följs upp, 
vilket kan innebära att ökade 
kostnader ej uppmärksammas

Investering och bygg Projektbudgeten följs upp på varje 
projekt genom slutprognoser. 

Tre ggr / år P 1 till 
P3 och vid större 
avvikelse 
omgående och där 
efter varje månad

Projektledaren

4 Tidplanen Risk att tidplanen ej håller, vilket 
kan medföra att hyreskontraktet 
faller.

Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att tidplanen håller så att 
åtgärder kan sättas in om planen inte  
håller

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren

5 Byggprocessen Risk att byggprocessen ej efterlevs Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att byggprocessen följs så att 
korrigeringar kan ske om processen inte 
följs

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren

6 Momssättning Risk att momssättningen av 
fastigheterna ej blir korrekt.

Boksluts-processen Uppmätning av lokalytor i rätt 
momskategori. Ev. justering till 
Skatteverket

Varje år eller efter 
slutbesiktning av 
ombyggnad

Projektledaren 
och/eller förvaltare

7 Nedskrivnings-behov 
fastighet

Risk för nedskrivningsbehov av 
fastighet

Boksluts-processen Vid bokslut En gång / år vid 
bokslut

Ekonomichef 

8 Nedskrivnings-behov 
projekt

Risk för nedskrivningsbehov av 
projekt

Boksluts-processen Vid bokslut En gång / år vid 
bokslut

Ekonomichef 

9 Hissbesiktning Risk att hissbesiktning ej är 
genomförd

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att hissar är besiktigade med hjälp av 
ibinder

En fastighet / 
månad

Fastighetsskötare

10 Brandskydd Risk att det systematiska 
brandskyddsarbetet ej är 
genomfört

Lagar och riktlinjer Vid kvartals ronderingar kontrolleras att 
brandskyddet fungerar

Årligen per 
fastighet

Fastighetstekniker

11 Försäkring Risk att fastigheterna ej är 
försäkrade

Lagar och riktlinjer Årskontroll av att alla fastigheter är 
försäkrade samt kontroll vid om- till och 
nybyggnad, köp eller försäljning av 
fastighet

Vid förändring 
samt nov varje år

Ekonomichef i 
samverkan med 
övriga funktioner

12 Lagar Risk att det kommer förändringar i 
lagar som bolaget ej har 
implementerat.

Lagar och riktlinjer Rättsnätet abonnemangstjänst som 
förutom svensk lagstiftning och svenska 
rättsfall inkluderar förarbeten, 
myndighetsföreskrifter och annan 
juridisk information. 

Enligt 
abonnemang

Alla funktioner

13 Bisysslor Skada för bolaget Borås Stads riktlinjer Personalhandbok, vid anställning och 
utvecklingssamtal

Vid förändring Alla funktioner
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Nr Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för testning Vad kom vi fram till Åtgärd

1 Kvalitetskontrollen 
dokumenterats genom 
att VD skriver under 
inbjudan

Innan upphandling offentliggörs VD Vid upphandling av entreprenader varje 
gång övriga upphandlingar en gång / år

Rutinen fungerar bra. Översyn genomförs.

2 Kontrollen 
dokumenteras genom 
att kredit-bedömningen 
signeras OK av VD

Innan hyresavtalet undertecknas 
av VD

Ekonomichef Två ggr / år Inga konkurser.

3 På prognos blankett 
som redovisas vid 
projekt genomgång till 
bolagets VD  

Tre ggr / år för att säkerställa att 
kalkylerna följs upp enligt 
bolagets byggprocess

VD redovisar till 
styrelse vid projekt 
överstigande en mnkr

Varje styrelsemöte Rapportering har 
genomförts till 
styrelsen och blivit 
tydligare.

Översyn genomförs.

4 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid 
projekt överstigande en mkr

Fastighetschef Tre ggr / år Förstudie har 
genomförts.

Översyn genomförs.

5 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Fastighetschef Tre ggr / år Förstudie har 
genomförts.

Översyn genomförs.

6 Ritningar Genomgång i jan vart år eller efter 
inflyttning i om eller nybyggnad

Ekonomichef En gång/ år eller efter omflyttning eller 
inflyttning

Rutinen fungerar bra.

7 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Klart innan Januari varje år, till styrelse Marknadsvärdering 
har genomförts av en 
oberoende 
värderingsman.

Översyn genomfört.

8 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Klart innan Januari varje år, till styrelse Nedskrivningsbehov 
finns ej.

9 Hisslogg Hisslogg kontrolleras varje KV Förvaltare Fyra ggr / år Rutinen fungerar bra.

10 Cadsafe Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter 

Förvaltare En gång / år Rutinen fungerar bra.

11 Försäkringsbrev Attest av försäkringsbrev VD Vid förändring samt nov varje år Alla fastigheter är 
försäkrade.

12 Rättsnätet 
abonnemangs-tjänst

Kontroll av abonnemangen Bevakning sker. Översyn genomförs.

13 Personalhandbok Blankett bisysslor

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) med dotterbolag Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB har genomfört en riskanalys enligt
interna kontrollplan 2021. IBAB med dotterbolagens internkontroll har varit tillräcklig och ändamålsenligt, med godkänt resultat.

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 2022-02-28

VD Patrik Johansson



Avrapportering: Riskbedömnings- & Internkontrollplan 2021
Uppdaterat:  2022-02-28  

Huvudämne / Process Riskområde Riskbeskrivning Riskvärde som innebär åtgärd Aktiviteter & Kontroll

Omvärlden, Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Låg intäktsram i EI:s förhandsreglering RÖTT 16  ( >12 = Rött & Åtgärd DIREKT!) Omvärldsbevakning / Påverka via Branschförening /

Tydlig ägardialog / Verksamhetsanpassning

IT IT-säkerhet Molntjänster av privat karaktär RÖTT 16  ( >12 = Rött & Åtgärd DIREKT!) Nätverks filter kontroll, utökad övervakning

IT-säkerhet Autentiserat intrång på tjänster i egen drift ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Nätverks filter kontroll

IT-säkerhet Phisingmail med skadlig kod ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Utbildning, öka medvetenhet,Nätverks filter kontroll

Informationssäkerhet Oavsiktligt röjande av  säkerhetskl. info RÖTT 16  ( >12 = Rött & Åtgärd DIREKT!) Utbildning, öka medvetenhet

Informationssäkerhet Oavsiktligt röjande av  info kontra GDPR RÖTT 16  ( >12 = Rött & Åtgärd DIREKT!) Utbildning, öka medvetenhet

Tillgänglighet Driftstörning pga fel vid konfigurationsändr. ORANGE 9 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Utökad övervakning

Tillstånd Schaktrestriktioner Stadens regelverk för skydd av träd kan ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Dialog med markägaren Borås stad och att tidigt bli 

inskränka möjlighet att fullgöra åtaganden. involverade i planer om trädplantering

Skalskydd Fastighet översvämning ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Förbereda med sandsäckar, investera i en länspump

Fastighet Intrång besökare ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Besökssluss

Gårdsplan Drog-eller rattfyllerist kör in på området ORANGE 12 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Elektroniska körhinder

Verksamheten IT-/Kontrollsyst.sabotage Elnät Långa strömavbrott. Ersättning & skadestånd ORANGE 9 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Arbete med IT-säkerhet. 

Överliggande elnät Driftavbrott för stora delar av vårt eget nät ORANGE 9 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs 3:e inmatningspunkt 130 kV-nät uppförd. Återstår anslutn.

HR / Löneprocessen Kompetensbrist Nyckelperson lämnar bolaget. ORANGE 9 (9-12 = Orange & Åtgärd krävs Skapa komp. backup. Tillse att rutiner för olika befattningar

dokumenteras. God personalpolitik. Alla chefers ansvar.

OBS!

Riskvärde på under "3" ( GRÖNT ) innebär att risken kan accepteras.

"4 - 8" ( GULT ) innebär att risken fortsatt ska följas / observeras.
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Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00761 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7            

           

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller 

alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget, 

ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Syftet är också att skapa nya 

lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas 

upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- 

och cykeltrafik mot Lilla Brogatan.  

 

Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut § 179 att ge 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §143 att sända 

detaljplanen för samråd och planen var på samråd under perioden 18 maj - 21 

juni 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut §46 att godkänna 

planen för granskning. Granskningstiden pågick 31 mars – 30 april 2021. 

Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. 

   

Beslutsunderlag 

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut gällande detaljplan för Centrum, Morfeus 

5 med flera. BN 2017-1955, 2022-02-21 

2. Antagandehandlingar Plankarta, 2022-04-22 

3. Antagandehandlingar Illustrationskarta, 22-04-22 

4. Antagandehandlingar Planbeskrivning, 22-04-22   

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 



Borås Stad 
  Sida 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Morfeus 5 med flera där samtliga inkomna yttranden presen-
teras i sin helhet.

Här presenteras en sammanfattning av de inkomna yttran-
dena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Granskningsutlåtande
Bilaga till detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad, upprättad den 26 januari 2022.

1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 10 februari 2021 har ägt rum under tiden 31 mars – 30 
april 2021 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
mark- och sakägare har underrättats med brev till gransk-
ningen. Under granskningstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

14 remissinstanser, 2 sakägare och 3 övriga har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Att kommunen aktivt arbetar med sin trafikplan och att 
den är politiskt beslutad innan antagande av detaljpla-
nen.

 » Det är viktigt att beskrivna trafiklösningar finns på 
plats i den takt som erfordras då planerad exploatering i 
västra centrum successivt färdigställs. 

 » Att det planeras för en ny förskola i detaljplanen och att 
det möjliggörs för etablering av förskoleplatser.

 » Att man bör beakta barnperspektivet redan från början 
när gator, torg, trottoarer och cykelvägar planeras.

 » Att en cirka 70 meter hög solitär på denna plats innebär 
en påtaglig risk att denna del av innerstadens landmär-
ken och dess kulturmiljö som helhet lider skada. En 
sådan omvandling av centrum är således ur kulturmil-
jösynpunkt ej önskvärd och blir i princip oåterkallelig. 
Man borde endast gå vidare med förslaget på max fem 
våningar.

 » Detaljplanens uttalade syften ska tillföras en formule-
ring avseende skydd av innerstadens kulturmiljövärden.

 » Planbeskrivningen borde kompletteras med bedöm-
ningar rörande hur den föreslagna bebyggelsen kan 
komma att påverka befintliga kulturvärden, eller 

överlag hur planen tar hänsyn till kulturmiljön, samt ha 
ett vidare kulturmiljöperspektiv som berör mer än bara 
kvarteret kring Knalletorget.

 » Planbeskrivningen borde förses med förtydligande om 
var i staden höga hus kan tillåtas.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Även sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

 » Håll byggnaden låg, för att minska påverkan på stadsbil-
den och minska skuggningen. 

 » Behåll platsen som en öppen yta eller om något ska 
byggas, bygg ett så lågt hus som möjligt.

 » Huset ska inte få byggas då det leder till fler bilar i 
centrum, så att luftkvaliteten blir sämre, samt att det 
blir färre parkeringsplatser.

 » Planförslaget är ett mycket allvarligt ingrepp Borås 
historiska stadskärna. Om denna plan antas och 
förverkligas har Borås stadsbild förvanskats för oöver-
skådlig tid.

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Antagandeshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med granskningshandlingen:

 » Texten under avsnittet ”Värme och kyla” på sidan 15 
har kompletterats med att det finns möjlighet att ansluta 
fjärrkyla till planområdet. 

 » Texten under avsnittet ”Avfall” på sidan 15 har 
kompletterats med  att det ska vara separat hantering 
för mat och restavfall.

 » Avsnittet ”Identitet” på sidan 19 har tagits bort. 

 » Ett avsnitt om ”Arkitekturprinciper för Borås inner-
stad” är tillagt under rubriken 10. Övergripande beslut 
på sidan 23. 
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G17 Tredje villagatan 22 8

G18 Boende Runebergsgatan 15  9

G19 Boende Vindelgatan 7 9

Lista över besvärsberättigade  9

 » Ett avsnitt om kulturmiljö har lagts till under rubriken 
11. Konsekvenser på sidan 24. 

 » Texterna under kapitlet 12. Planens genomförande har 
ändrats. 

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan gransk-
ning och antagande. Planens innehåll vad avser markanvänd-
ning och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§143 att sända detaljplanen för samråd och planen var på 
samråd under perioden 18 maj - 21 juni 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut 
§46 att godkänna planen för granskning. Granskningstiden 
pågick 31 mars – 30 april 2021.

2. Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige efter att 
exploateringsavtalet har tecknats.

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 
accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrel-
sen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig.

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

De prövningsgrunder som Länsstyrelsen lyfte i samråds-
skedet avseende buller, förorenad mark och geoteknik har 
beaktats i tillräcklig grad.

G3 Trafikverket 
Trafikverket noterar att Trafikutredning Brodal (Sweco, rev. 
210202) har uppdaterats utifrån Trafikverkets synpunkter. 
Dialog har även skett mellan samråd och granskning 
Trafikverket kan godkänna förslaget utifrån det resonemang 
som förs i trafikutredningen, då det finns stora osäkerheter i 
trafikutvecklingen samt att utbyggnaden av högersvängfältet 
vid avfartsrampen kan ske efter behov. Trafikverket ser inte 
heller att det är enskilt Morfeus 5 som orsakar kapacitetsbrist 
utan det är den samlade exploateringen.

Trafikverket uppmuntrar till att kommunen aktivt arbetar 
med sin trafikplan och ser gärna att den är politiskt beslutad 
innan antagande av detaljplanen.

Trafikverket anser att övriga synpunkter är beaktade på ett 
tillfredsställande sätt.
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Kommentar
Planbeskrivningen är kompletterad med föreslagen 
information. 

G8 Borås Elnät
Ingen erinran. 

G9 Förskolenämnden 
Utökningen av bostäder kommer att innebära ett utökat 
behov av förskoleplatser i centrum som Förskolenämnden 
inte har kapacitet att omhänderta. I detaljplanen beskrivs 
att det finns ett behov av fler förskolor i centrum och att det 
bedrivs ett aktivt arbete för att få fram fler. Förskolenämnden 
anser inte att detta är tillräckligt och vill att det i detaljplanen 
planeras för en ny förskola och att det möjliggörs för etable-
ring av förskoleplatser.

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer 
och cykelvägar planeras.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om behovet 
av förskoleplatser i centrum, men hänvisar arbetet 
med att hitta nya platser/lokaler för förskola till 
Lokalförsörjningsnämnden och Stadsledningskansliet som 
vid behov kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden nya 
detaljplaneuppdrag. Denna detaljplan är inte aktuell för 
förskola.

Synpunkten om barnperspektivet noteras och vidarebefordras 
till Tekniska förvaltningen. 

G10 Kulturnämnden
Det aktuella planförslaget 
Kulturnämnden vill tydligt framhålla ståndpunkten att 
bebyggelse av denna höjd inte kan accepteras i Borås 
historiska stadskärna, som är en utpekad kulturmiljö präglad 
av bebyggelse med upp till fem våningars höjd. I detta fall 
rör det sig dessutom om en publik infart till innerstaden 
och nära Viskan, alltså en mycket exponerad yta. Även om 
byggnaderna i innerstaden är av blandad ålder så är mycket av 
gatu-/kvartersstrukturen intakt från tidigt 1800-tal och själva 
grundstrukturen i gatunätet går tillbaka till 1600-talet. I en 
sådan miljö ska varsamhet vara ett ledord vid exploatering.

En cirka 70 meter hög solitär på denna plats innebär en 
påtaglig risk att denna del av innerstadens landmärken 
och dess kulturmiljö som helhet lider skada. En sådan 
omvandling av centrum är således ur kulturmiljösynpunkt ej 
önskvärd och blir i princip oåterkallelig.

Kulturnämnden föreslår istället att man endast går vidare 
med förslaget om fem våningars höjd, vilket skulle ge en 

Kommentar
Arbetet med trafikplanen fortgår, men det politiska beslutet 
av den ligger för långt fram i tiden för att antagandet av 
detaljplanen ska kunna vänta. Åtgärderna runt Brodalsmotet 
finansieras delvis av denna plan och andra detaljplaner i den 
västra delen av centrum. 

G4 Statens geotekniska institut
I SGI:s yttrande daterat 2020-06-08 angavs att säkerhets-
frågor avseende skred, ras och erosion samt geotekniska 
säkerhetsrisker i samband med översvämning måste beskrivas 
och klarläggas i planskedet för hela planområdet för de 
förhållanden som planen medger.

Ovanstående synpunkt har åtgärdats i granskningshandling 
daterad 2021-01-22. Stabiliteten från Knalletorget ner mot 
Viskan har bedömts som tillfredsställande för såväl befintliga 
som framtida förhållanden, baserat på utförda stabilitetsbe-
räkningar. I planbeskrivningen anges även att byggnaden 
SKALL grundläggas genom pålning, vilket innebär att 
byggnaden inte kommer att ha någon inverkan på stabiliteten 
mot Viskan.

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot 
planförslaget.

G5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
med beaktande av nämndens synpunkter på utbyggnad av 
trafiksystemet från samrådet. Det är viktigt att beskrivna 
trafiklösningar finns på plats i den takt som erfordras då 
planerad exploatering i västra centrum successivt färdigställs. 

Kommentar
Synpunkten noteras.

G6 Miljö och konsumentnämnden
Tillstyrker fortsatt planarbete. 

G7 Borås Energi och Miljö
Under punkt 4 Värme och kyla vill vi ha även ha med att 
fjärrkyla finns tillgängligt att ansluta sig till.

Bra text om avfall men kan kompletteras med att det skall 
vara separat hantering för mat och restavfall.

Under punkt 12 Ansvarsfördelning vill vi att det framgår att 
flyttning av ledningar bekostas av kunden. ( Finns en skriv-
ning om detta under punkt 13 Ekonomi, kanske räcker)
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byggnad som i sin skala bättre harmoniserar med stadsdelens 
övriga bebyggelse och kulturhistoriska uttryck. Målsätt-
ningen att skapa liv och flöden av människor på Knalletorget 
kan uppnås även med ett hus vars höjd korresponderar med 
den omgivande bebyggelsen.

Kulturnämnden anser även att det till detaljplanens uttalade 
syften ska tillföras en formulering avseende skydd av inner-
stadens kulturmiljövärden.

Planens hantering av kulturmiljöfrågan 
Planen präglas fortfarande av brister i att visa hur man tar 
hänsyn till befintliga kulturmiljövärden samt avsaknad av 
bedömningar av hur miljövärdena riskerar att påverkas.

Efter samråd har ett avsnitt om kulturmiljö (Historik och 
kulturmiljö) kompletterats till detaljplanen, något som 
efterlystes av såväl Länsstyrelsen som Kulturnämnden. 
Avsnittet är emellertid endast en bebyggelsehistorisk 
presentation av området – där görs alltså inga bedömningar 
rörande hur den föreslagna bebyggelsen kan komma att 
påverka befintliga kulturvärden, eller överlag hur planen tar 
hänsyn till kulturmiljön. Detta saknas trots påpekanden från 
både Kulturnämnden och Länsstyrelsen. Det hade även varit 
önskvärt med ett vidare kulturmiljöperspektiv som berör mer 
än bara kvarteret kring Knalletorget.

Även under punkt 10, Övergripande beslut (s. 23) hänvisas 
till Kulturmiljöprogrammet, angående att bebyggelsen 
i rutnätsstaden är splittrad och har få fastigheter kvar 
från förindustriell tid. Där vore det på sin plats att även 
diskutera hur planförslaget förhåller sig till att innerstaden 
kännetecknas av en byggnadshöjd på ett par till fem våningar 
dominerar. 

I samrådsredogörelsen står det att ”en placering längre in i 
rutnätsstaden hade inte accepterats”. Det reser dock frågan 
om var denna gräns går, och vad som bestämmer dess läge. 
Det är därför önskvärt att planbeskrivningen förses med ett 
sådant förtydligande, särskilt givet den uttalade ambitionen 
att omvandla denna del av stadskärnan genom att uppföra 
höghus av skyskrapekaraktär. 

Ett 70 meter högt hus skulle bli ett nytt landmärke i centrala 
Borås. Ett sådant landmärke skulle tyvärr förta de befintliga 
landmärkenas, tak- och siktlinjernas uttryck. Jämförelser 
kan göras med andra städer med välbevarade medeltida eller 
tidigmoderna gatu-/kvartersnät, t.ex. Vänersborg, Uddevalla, 
Uppsala, Göteborg, Skara, Visby eller Örebro. Där har bygg-
nadshöjderna hållits nere i de gamla stadskärnorna – precis 
som hitintills varit fallet i Borås. Istället låter man exempelvis 
kyrktorn och historiska vattentorn sticka upp över en annars 
relativt jämnhög bebyggelsestruktur. Överlag bör exploa-
tering av gamla stadskärnor göras med stor varsamhet – en 

erfarenhet vi har från exempelvis de negativa konsekvenserna 
av 1960- och 1970-talets hårda centrumexploateringar i 
Sverige.

Det kan alltså finnas lärdomar att dra genom ytterligare 
omvärldsbevakning och ett bebyggelsehistoriskt perspektiv i 
ärendet Morfeus. I detta läge vore det bättre om Borås Stad 
följde andra kommuners exempel och fredade den historiska 
stadskärnan från höghus av denna skala. Höga bostadshus 
och liknande kan istället planeras i områden strax utanför 
stadskärnan, vilket Borås har flera exempel på i aktuella 
detaljplaneprojekt.

Av redaktionell art 
Under avsnittet Sociala perspektiv: Identitet (s. 19) diskuteras 
byggnadshöjd och idén om en ny årsring av bebyggelse i 
innerstaden. Resonemanget förefaller passa bättre under 
avsnittet Bebyggelse, då det inte egentligen rör sociala 
perspektiv och identitet.

Kommentar
En stad är och bör vara i ständig förändring. Nya lager läggs 
på befintliga lager vilket bidrar till en varierad och mer 
intressant stadsmiljö. I detaljplanearbetet har hänsyn tagits 
till den historiska kvarters- och gatustrukturen. Planområdet 
ligger på gränsen till den historiska kvartersstaden och just 
i denna del har vi en annan skala på bebyggelsen än i övriga 
delar av kvartersstaden, med till exempel Grand och Pallas, 
samt byggrätten för höghuset på Pallas. Volymen har stude-
rats från många håll och avstånd och bedömningen är att 
varken innerstadens landmärken eller dess kulturmiljö som 
helhet riskerar att ta skada av den planerade bebyggelsen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostads-
hus och förbättra Knalletorget. Även om det inte står i 
planens syfte att innerstadens kulturmiljövärden ska skyddas 
så är det fortfarande av högsta vikt att dessa värden inte tar 
skada. 

Avsnittet Historik och kulturmiljö avses vara en beskrivning 
av områdets bebyggelse- och kulturhistoria. Bedömningar 
rörande planens konsekvenser på kulturmiljön görs i kapitlet 
11. Konsekvenser under avsnittet kulturmiljö på sidan 23.  

I kommunens Arkitekturprinciper som antogs av Samhälls-
byggnadsnämnden i januari 2021 står det; ”att placera höga 
punkthus i detta rutnät är svårt och högre byggnader bör 
därför placeras i rutnätets ytterkant eller vid strategiska plat-
ser, till exempel stadsdelstorg. I utkanten av rutnätet kommer 
dessa byggnader fungera som landmärken. De markerar sin 
plats och ger de som rör sig i staden något att orientera sig 
mot.” I programmet så definieras ytterkanten som Viskan 
i väster, Järnvägsgatan i norr, Kungsgatan i öster ner till 
Åsbrogatan där istället Österlånggatan bildar ytterkanten, ner 
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ungefär till Fabriksgatan. Sedan räcker det självklart inte med 
att en plats ligger i ytterkanten för att det ska finnas motiv 
till ett höghus. Varje plats behöver utvärderas utifrån platsens 
förutsättningar.  

G11 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inga synpunkter. 

G12 Fritids och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

G13 Luftfartsverket
Luftfartsverket har inget att erinra mot detaljplanen. 

G14 Swedavia
Efter genomgång av samrådsunderlaget kan konstateras att 
området inte är berört av Trafikverkets riksintresseprecisering 
gällande influensområden för flyghinder samt flygbuller för 
Göteborg Landvetter Airport.

I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag 
till ny detaljplan. Inför kommande framtida bygglov inom 
detaljplanen behöver bygglovsansökan innehålla en så kallad 
flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 meter 
över befintlig marknivå.

3. Yttranden från sakägare
G15 Boende Västerbrogatan 9 
Jag är boende i centrala Borås och vädjar; tänk efter, före! 
Förstör inte Borås centrum genom att en än gång göra något 
dumt. Tänk på motorvägen och andra beslut som fattats och 
vilka långvariga konsekvenser det fått för medborgarna i 
Borås och det dåliga rykte staden får än en gång.

Låt Borås centrums bestå av fastigheter på högst 6-8 våning-
ar. Det passar in i den övriga bebygelsen och skapar inte 
allt för mycket skuggiga partier i centrum. Vi måste ha kvar 
soliga platser i centrum. Ett mörkt och skuggigt centrum 
lockar ingen. Vi måste få behålla butiker i centrum och det 
kräver öppna och ljusa ytor annars kommer all handel att 
utföras utanför centrum.

Ett centrum tomt på butiker och soliga ytor blir aldrig ett 
aktivt centrum, oavsett hur många som bor där. Låt inte 
girigheten ta överhand utan värna om öppna soliga ytor 
varvade med butiker och restauranger.

Låt förståndet styra!

Kommentar
Se svar till G19 för svar om byggnadens höjd. En skuggstudie 
har gjorts som visar att byggnaden kommer skugga delar 
av sin omgivning. Då byggnaden är smal skuggas dock 
ingen plats under någon längre tid, och skuggan når aldrig 
Sandwalls plats. Stora torget kommer att skuggas mer på den 
västra sidan under en kort period under eftermiddagen.  
Fler boende i centrum kan bidra till ett mer levande centrum 
med ett större kundunderlag för butiker och verksamheter. 
Synpunkten tillgodoses ej. 

G16 Boende Västerbrogatan 9 
Vi förfasas över planer på att det ska byggas höghus vid 
Knalletorget . Vi anser att ett hus på 5 våningar är att före-
dra. Så som ni visat på bild, där takhöjden stämmer överens 
med framförvarande byggnad där pizzerian Campino är.

Kommentar
Se svar till G19. Synpunkten tillgodoses ej. 

4. Synpunkter från övriga
G17 Tredje villagatan 22
Ytterligare ett väldigt högt hus i stadskärnan kastar ännu 
fler skuggor över vår öppna stad med i övrigt relativt låg 
bebyggelse. Vidare sticker höghusen ut och bildar en spretig 
stadsbild. Jag tror inte att lösningen på denna stadsbild är att 
bygga så många höghus att de smälter in.

En skulle kunna hävda att öppna ytor utan bebyggelse kan 
få bilda torg eller grönområden för det ”flöde för gång och 
cykeltrafik” ni nämner i detaljplanen. Ett hus hamnar ju 
snarare i vägen för flödet. Dessutom så går vi in i en tid då 
avstånd krävs av oss, det är svårt att hålla avstånd i gränder 
och mellan väggar om vi jämför med öppna ytor.

I planen nämns ett höghus alternativt ett femvåningshus 
(alternativet tycks nämnas i förbifarten). Av dessa två alter-
nativ verkar femvåningshuset vara det minst dåliga för att 
bevara en luftig, öppen och vacker stadsbild.

Alltså: använd den öppna ytan till just en öppen yta eller om 
ni prompt ska bygga nåt, bygg ett så lågt hus som möjligt.

Kommentar 
Dagens passage för gång- och cykeltrafik från Knalletorget 
till Lilla Brogatan är relativt smal och kommer i och med 
ombyggnationen av torget att bli bredare och öppnare. Se 
svar till G19 för svar om byggnadens höjd. Synpunkten 
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tillgodoses ej.

G18 Boende Runebergsgatan 15 
Tycker inte att huset skall få byggas då det bara blir fler bilar i 
centrum och avgaser från dessa så luftkvaliteten blir därmed 
sämre samt mindre p-platser. Det är ju inte bara hyresgäster 
som behöver P-platser utan det är ju också besökare till dessa. 
Tänk om.

Kommentar 
Genom att bygga bostäder i centrum, i närhet till tät 
kollektivtrafik och en bredd av service ökar vi möjligheten 
för våra invånare att välja andra transportmedel än bil. Det 
parkeringsbehov som uppstår från de nya lägenheterna löses 
genom parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar 
en summa till det kommunala parkeringsbolaget, som är 
öronmärkt för byggandet av nya parkeringshus i utkanten av 
centrum. Synpunkten tillgodoses ej.

G19 Boende Vindelgatan 7
Det är bra att planbeskrivningen innehåller illustrationer som 
visar planens konsekvenser. Direkt på planbeskrivningens 
framsida tydliggörs hur absurt det är med ett höghus i 19-24 
våningar på Morfeus 5, inom ett gammalt stadskvarter. Det 
dominerar totalt stadsbilden och lägger omgivningen under 
sig, tar ingen som helst hänsyn till den historiska rutnäts-
staden med sin bebyggelseskala. Det är respektlöst mot Borås 
historiska stadskärna. Det är ett mycket allvarligt ingrepp, för 
att inte säga angrepp på denna stadsbild. Och vad är det som 
ska byggas? Cirka 120 lägenheter i bullerutsatt läge!

Vad är motivet?

Det är obegripligt hur man kan förslå detta om det inte vore 
för att höghus är en trend i tiden. Det planeras och byggs 
höga hus som i placering, skala och karaktär inte tar någon 
som helst hänsyn till sin omgivning utan i stället är sig själva 
nog och dominerar över sin omgivning. Och man kallar dem 
gärna landmärken.

Det är oklokt att följa trender som ger bestående förödande 
konsekvenser för upplevelsen av vår stad och stadskärna.

Om denna plan antas och förverkligas har Borås stadsbild 
förvanskats för oöverskådlig tid.

Kommentar
Ett höghus på denna plats motiveras med att byggnaden 
kommer att ingå i ett kluster av högre byggnader i utkanten 
av rutnätsstaden. En hög solitär byggnad eller en placering 

längre in i rutnätsstaden hade inte accepterats.

Den planerade volymen har studerats från många olika 
platser, både på nära och länge avstånd. Slutsatsen är att 
byggnaden kommer att vara väl synlig, men att den inte 
kommer att skada det kulturvärde som Borås stadskärna 
innehar. Störst påverkan blir det om man ser byggnaden på 
avstånd från nordost, då Caroli kyrka hamnar i förgrunden 
till Morfeus i vissa vinklar. Det anses dock inte påverka 
stadsbilden i någon större omfattning. Den arkitektoniska 
kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i 
kvarteret vad gäller fasadutformning.

Lista över besvärsberättigade 
Följande sakägare har inte fått sina yttranden tillgodosedda 
och har därmed rätt att överklaga detaljplanen. 

Boende på Västerbrogatan 9

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin 
Planarkitekt
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för 
gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret vad gäller fasadmaterial. Vidare är 
syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knal-
letorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre 
till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och 
cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i 
närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt 
skydd mot översvämningar. Ett annat syfte med planen är att 
möjliggöra en ny transformatorstation. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§143 att sända detaljplanen för samråd och planen var på 
samråd under perioden 18 maj - 21 juni 2020. Yttrandena 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut 
§46 att godkänna planen för granskning. Granskningstiden 
pågick 31 mars – 30 april 2021. Yttrandena finns samman-
ställda i ett granskningsutlåtande. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2022 
Laga kraft 2 kvartalet 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befintliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter finns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det flöde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befintliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att ta stöd i det planerade höghuset Pallas. Planen 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad, upprättad den 26 januari 2022. 
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Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjd marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. Den västra delen av torget föreslås planteras med en gräsyta och ett flertal 
träd. Mellan torget och Stadsbron anläggs en trappa för att förbättra kopplingen mellan dem, samt skapa en bättre inramning runt torget. 

medger en byggrätt på mellan 57 och 74 meter över marken, 
motsvarande 19-24 våningar, vilket kommer att ge Borås ett 
nytt landmärke, synligt över stora delar av staden. Tillsam-
mans med det planlagda höghuset i kvarteret Pallas på mellan 
72 och 105 meter och hotellet Grand på 30 meter bildas här 
ett kluster av högre hus, samlat i den västra delen av centrum.  
Det nya höghuset på Morfeus ska ha en förskjutning av 
byggkroppen i sidled och en variation i höjdled för att bygg-
naden ska upplevas slankare och mindre bastant. Byggrätten 
ger också en möjlighet till att istället för ett höghus bygga 
en byggnad på maximalt 5 våningar. Det lägre alternativet 
behöver inte variera på samma sätt som en högre byggnad. 
Höjder som innebär en byggnad på mellan 5-19 våningar 
tillåts inte då byggnaden då skulle upplevas som stubbig. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand 
hotell. 

MORFEUS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN

QUALITY HOTEL GRAND

PALLAS
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Vy från Ryssby Klint tagen från verktyget OpenCities planner. Morfeus och Pallas bildar ett kluster av högre byggnader i utkanten av kvartersstaden och lämnar utrymme 
till kyrktornen på Caroli kyrka och Gustav Adolfs kyrka. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast inte än 
till mer än fem våningar. De största undantagen i den västra 
delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset som 

har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. En 
till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och lågdelen 
på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av denna del av 
centrum. En hög byggnad måste komma upp i en viss höjd 
för att byggnaden ska upplevas som slank och få sin vertikala 
karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också vara 

Pallas

Morfeus

Gustav 
Adolfs 
kyrka

Caroli
kyrka
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 
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Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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i stenmaterial.  
Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och förbättra kopplingen och tillgäng-
ligheten mot Lilla Brogatan, men även skydda mot översväm-
ningar. Knalletorget kommer i och med ombyggnationen att 
ses över och ges en grönare karaktär, och på så sätt bli en del 
av det planerade gröna parkstråket genom staden

Historik och kulturmiljöer 
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fick, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 

tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fick delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Trafiksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekiosken” 
som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten flyttades 
till Krokshallstorget.       

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen finns även höstdagjämningen med. I den finns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 

Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin skugga 
över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala så ligger 
skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre bort från 
byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar den. 
Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

22 juni kl 09.

22 juni kl 16.

21 mars kl 12. 22 juni kl 12.

21 mars kl 18. 22 juni kl 18.

Arbetsplatser
Det finns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet finns offentlig service i 
form av fem förskolor och flera skolor. Det finns ett behov av 
fler förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fler.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det flöde av människor 
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som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafik
Planområdet är väl anslutet för gångtrafikanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till flera andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Trafiköversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus

Kollek�vtrafik
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Kollektivtrafik
Området är väl försörjt med kollektivtrafik. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att finnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i staden enligt kommunens parkeringsregler. 

Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafik endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafik kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det finns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 

bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförflyttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafiken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 
för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profil har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profil är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det finns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det finns god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid inflytt, att medlemskap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafik tillhandahålls till 
boende i samband med inflyttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofil implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafik marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofil kan antalet boendeparkeringar minskas med 40 % 
medan antalet parkeringsplatser för kontor- och caféverksam-
het minskar med 15%, vilket ger ett behov på sammanlagt 35 
bilplatser.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för kvarteren Horngäddan, Morfeus 
och Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljpla-
ner tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre 
sikt troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med större framkomlighet. Genom den nya 
vägporten skapas ytterligare en koppling från kvarteret 
Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet mot söder för 
samtliga färdsätt, och dessutom viss redundans genom att en 
ny koppling etableras.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Om köbildning mot väg 40 visar sig bli ett 
problem finns möjlighet att bredda avfartsrampens anslutning 
mot Varbersgvägen med ett separat högersväng-svängfält 
mot söder. Analyserna visar att detta eliminerar köproblema-
tik för samtliga tillväxtscenarier. Marken för högersvängfältet 
ägs av kommunen och är planlagd för trafikändamål.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 

Förslag på åtgärder i trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskot-
tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafikplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Förbindelsepunkterna avseende VA måste 
flyttas för fastigheterna Morfeus 2 och 7 för att möjliggöra 
byggnationen. 

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska hanteras 
inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala 
dagvattennätet. 

Värme och kyla
Det finns möjlighet att ansluta planområdet till befintligt nät 
för fjärrvärme och -kyla.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver flyttas innan byggnation. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
flyttas innan byggnation.

Befintlig transformatorstation söder om Stadsbron ersätts 
med en större transformatorstation bredvid befintlig station. 
Den nya stationen kommer att ligga något högre upp från 
Viskan och vara översvämningssäker till en vattennivå på 
+133.1 meter över nollplanet, vilket innebär att 200-årsflödet 
i Viskan klaras. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Det ska vara separat hantering för mat och restavfall.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck finns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet på 
Knalletorget kommer antagligen att flyttas under ombyggna-
tionen, men bör sättas tillbaka när byggnaden står klar. I det 
senaste förslaget för Knalletorget kommer halva torget att 
göras grön och ett antal träd kommer att planteras. 

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås 
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III 
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör 
ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här finns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord.  En ökad grönska och fler träd på 
Knalletorget kan bidra med ett bättre mikroklimat samt en 
bättre upptagning av regnvatten.

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sida 10

En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sida 20.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion. 

Förekommande jordar är flytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej flytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 
rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Stabiliteten från Knalletorget ner mot Viskan bedöms som 
tillfredsställande för såväl befintliga som framtida förhål-
landen. Trappkonstruktionen tillsammans med infästningen 
i den tidigare grundkonstruktionen mot ån, tar hand om de 
ytligaste glidytorna. Så länge dessa är intakta, vilket kan antas 
för en överskådlig framtid med hänsyn till dess ringa ålder, 
kommer situationen inte förändras. Åslänterna är på båda 
sidor om Viskan bebyggda med kajkonstruktioner/trappa och 
erosion som kan påverka geometrin kommer därmed inte 
kunna ske.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram 
i samband med framtagandet av detaljplanen. En komplet-
terande markundersökning  för att kunna göra en bättre 
bedömning av risken med klorerade lösningsmedel har tagits 
fram mellan samråd och granskning. 

Jord 
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga 
i trafikerade områden och stadsmiljö. I den kompletterande 
undersökningen 2020 påträffades bly, zink och PAH i halt 
över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i ytliga 
fyllnadsmassor ned till ca 0,5 mumy där dagens parkering 
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ligger. I de två provpunkter som utfördes ute på Knalletorget 
inför kommande ledningsdragning påträffades inga analyse-
rade ämnen i halter överskridande riktvärdet KM.

Grundvatten 
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns. I den kompletterande undersökningen 2020 analysera-
des enbart klorerade alifater och dess nedbrytningsprodukter. 
Alla ämnen underskred laboratoriets detektionsgräns.

Porluft 
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
för flertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som finns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation finns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen finns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafik. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor. I den kompletterande undersök-
ningen 2020 påträffades bensen, strax över jämförvärdet för 
inomhusluft. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) 
påträffas överstigande jämförvärdena.

Utifrån befintligt underlag görs bedömningen att uppmätta 
halter av klorerade alifater i porluften inte utgör någon risk 
för människors hälsa och miljö i kommande byggnation. Det 
nedersta planet ska inte innehålla bostäder, vilket minskar 
risken för exponering ytterligare.

Bensen finns i bensin och förekomsten på platsen är troligt-
vis relaterad till parkeringen och den fordonstrafik som 
finns där. Bensen har vanligtvis inte använts i kemtvätts-
verksamhet mer än i extremt små mängder i form av manuell 
fläckborttagning. Halter strax överskridande jämförvärdet 
för inomhusluft är uppmätt i porluften. Bedömningen görs 
att uppmätta halter av bensen inte utgör någon risk för 
människors hälsa och miljö.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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100-årsflöde i Viskan. (MSB)

200-årsflöde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta flöde i Viskan. (MSB)
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Det finns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hotkarta för 
Borås från 2018. Vid ett 50-årsflöde i Viskan (ett vattenflöde 
med återkomsttid på 50 år) påverkas inte planområdet. Vid 
ett 100-årsflöde skulle Knalletorget och den obebyggda 
ytan på Morfeus med dagens höjder svämma över med upp 
till en halvmeters djup. Vattnet når också Lilla Brogatan 
och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 200-årsflöde 
går vattnet något längre upp på de omgivande gatorna och 
vattendjupet ökar något på planområdet där delar av området 
hamnar drygt en halvmeter under vatten. Vid ett beräknat 
högsta möjliga flöde svämmas stora delar av västra centrum 
över med Holmsgatan som ungefärlig gräns för översväm-
ningen. Vid ett sådant flöde kommer delar av planområdet att 
ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter Stads-
bron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket gör att 
byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsflödet enligt MSBs 
kartering, men också att det går att evakuera via Stadsbron 
vid ett beräknat högsta flöde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om flöden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta flöde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det flera timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav finns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda 
ytor vara oförändrad inom kvartersmarken, men minska på 
torgytan.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
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Bullerkarta 8114-1

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Bullerkarta 8114-3

Bullersituation 2040

Högsta ljudnivå vid fasad
frifältsvärde

Morfeus

Torbjörn Lorén
2019-10-09

Ekvivalent ljudnivå Leq dBA

45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <

Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En trafikbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafik med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafikbuller mot gällande 
trafikbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 

temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

Markavvattning
Höjningen av delar av Knalletorget räknas som markav-
vattning då en del av syftet med höjningen är att avhålla 
omkringliggande bebyggelse från vatten. Innan arbetena med 
torget startar måste därför tillstånd sökas enligt miljöbalken. 
En ansökan om dispens från förbudet för markavvattning 
måste också göras innan åtgärden genomförs.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet 
under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt  
Knalletorget och tunneln under Stadsbron som idag kan 
kännas otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att 
kantas av bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.
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vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fler uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

En vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13) har tagits 
fram som visar att  det ej behöver göras några åtgärder 
inför nybyggnation i området för att dämpa vibrationer från 
kommande spårbunden trafik på Götalandsbanan. Varken för 
människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra att 
skador ska uppkomma på byggnadskonstruktioner.

Risken för att stomljud ska uppstå i byggnaden är liten. Redan 
i förprojekteringen har förutsättningarna för att stomljud 
från spårbunden trafik ska uppstå minimerats genom planlös-
ning och konstruktion.

Eventuellt uppkomna vibrationer från spårbunden trafik kan 
på ett enkelt sätt byggas bort.

Risk 
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i flera delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen. 

Utrymning
Planförslaget innebär att en utrymningsväg från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 försvinner. Innan startbesked ges 
för den nya byggnaden ska alternativ utrymningsväg för 
befintlig byggnad på Morfeus 7 anordnas, t.ex. i form av en 
brandtrappa, antingen inom planområdet eller integrerat i 
befintlig byggnad. Fastighetsägaren på Morfeus 7 ansvarar 
för att åtgärden genomförs.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Användningen B1 tillåter bostäder, förutom i bottenvå-
ning. Användningen (B2) tillåter 3d-fastighetsbildning för 
ändamålet bostad över en liten del av torgytan. Detta för 
att möjliggöra för utkragande balkonger mot Knalletorget. 
Användningen E1 står för transformatorstation. 
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Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan 
på minst +133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knal-
letorget för att säkerställa att den delen av torget höjs för att 
skydda mot översvämningar och för att förbättra tillgänglig-
heten mellan Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvud-
byggnad över angivet nollplan är 190 meter, undantaget 
om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över nollplanet. 
Högsta totalhöjd för höghuset är +207 meter över angivet 
nollplan. Dessa bestämmelser säkerställer att byggnaden på 
platsen antingen blir cirka 19-24 våningar eller högst fem 
våningar. På gården tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 
meter över nollplanet för att  möjliggöra för ett cykelgarage 
för de boende.   

Totalhöjd för transformatorstationen är +136,1 meter över 
nollplanet. 

Bestämmelsen e2 reglerar att endast balkong tillåts inom 
användningen (B2). Detta för att säkerställa att ingen annat 
bostadsändamål än just balkong kragar ut över torgytan. 

Balkonger sammanlagda utkragande yta får vara max 150 
kvadratmeter på byggnadens västra sida, respektive 60 
kvadratmeter på byggnadens östra sida. Detta för att inte 
byggnadens slanka profil ska förvanskas, men att det ändå att 
finns utrymme för en variation i balkongstorlek.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 meter över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning 
får också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna 
i närområdet är i tegel och exploatören har i deras förslag 
använt tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts hur 
stor balkongernas sammanlagda yta åt väster och öster får 
vara. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.B1

Bostäder(B2)

CentrumC

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter,  4 kap. 5 § 1
st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom användningen (B2) tillåts endast balkong,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens
västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,
räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5
meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför
detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattenät upp till 133,1 meter över grundkartans

nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över
planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder
redan har vidtagits i befintlig byggnad.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits på Morfeus 7.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.B1

Bostäder(B2)

CentrumC

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter,  4 kap. 5 § 1
st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom användningen (B2) tillåts endast balkong,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens
västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.,  4 kap. 16 § 1 st
1 p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,
räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5
meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför
detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattenät upp till 133,1 meter över grundkartans

nollplan.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över
planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder
redan har vidtagits i befintlig byggnad.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits på Morfeus 7.

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad och ska ha en fri höjd på minst 5 meter över marken.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv 
med fasaden.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark.

Skydd mot störningar
Bestämmelsen m1 säkerställer att byggnader ska utföras 
vattentätt upp till 133,1 meter över grundkartans nollplan. 
Detta för att skydda byggnaderna från översvämningar.

Bestämmelsen m2 reglerar att utrymning från befintlig 
byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över planområdet ut 
mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder redan har 
vidtagits i befintlig byggnad. Startbesked för den nya exploa-
teringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har 
vidtagits på Morfeus 7. 

 Då planområdet är bullerutsatt finns en bestämmelse om 
att gällande riktvärden ska klaras: Området är bullerutsatt. 
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvär-
den enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
klaras. För de bostäder med uteplats där inte föreskrivna 
riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst 
en skyddad uteplats, gemensam eller privat, där riktvärden för 
uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för trafikbuller 
vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrum-
men ska vara vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt 
förordningen klaras.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter 
att brandsäkerhetsåtgärder har vidtagits på Morfeus 7. 

Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 
får en framträdande plats och ger möjlighet till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen (ÖP) för Borås Stad (2018) visar hur Borås 
Stad ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, 
sammanhållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån
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 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

Översiktsplanen beskriver också hur hänsyn ska tas till 
värdefulla kulturmiljöer i kommunen. Enligt ÖPn ska 
Kulturmiljöprogrammet vara en utgångspunkt för kunska-
pen om och hänsynstagandet till kommunens kulturmiljöer. 
Hänsyn ska tas till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av ny bebyggelse och 
anläggningar 

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Kulturmiljöprogram
I Kulturmiljöprogrammet från 2000 så finns det ett avsnitt 
om den äldre rutnätsstaden. Här står det att gatu- och 
kvartersstrukturen med platsbildningar till stora delar har 
kvar den form som den fick efter 1827, men att bebyg-
gelsen är mycket splittrad och att denna stadsbild har blivit 
karaktäristisk för staden efter de stora omdaningarna från 
främst 1930-tal och framåt. Trähusen utmed Stora Brogatan, 
i kvarteren Morfeus och Minerva är idag de enda miljöer i 
staden tillsammans med handelsgårdarna vid Södra torget, 
som kan ge en bild av hur den förindustriella staden gestalta-
des och upplevdes. 

Trähusen i kvarteret Morfeus anses ha ett tillräckligt starkt 
skydd i gällande detaljplan från 1987. 

Arkitekturprinciper för Borås innerstad
”Arkitekturprinciper för Borås innerstad” ska skapa en 
samsyn kring utformning och god arkitektonisk kvalitet. 
Syftet är att bevara stadens existerande arkitektoniska kvalite-
ter samtidigt som vi ser till att dessa stärks och utvecklas när 
nya byggprojekt tillkommer.

Angående byggnaders höjd i innerstaden står följande: I 
Borås rutnät är den genomsnittliga höjden på byggnader fem 
våningar. Att placera höga punkthus i detta rutnät är svårt 

och högre byggnader bör därför placeras i rutnätets ytterkant 
eller vid strategiska platser, till exempel stadsdelstorg. I 
utkanten av rutnätet kommer dessa byggnader fungera som 
landmärken. 

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på 
flera punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Inom målet god bebyggd miljö ingår också en precisering 
kring kulturvärden i bebyggd miljö som lyder: ”Det kultu-
rella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap 
bevaras, används och utvecklas.” Den nya bebyggelsen 
innebär inte att någon bevarandevärd byggnad rivs, och de 
äldre byggnaderna på Morfeus 2 och 4 är redan skyddade i 
gällande detaljplan. Höjden på den nya bebyggelsen kommer 
att bryta kraftigt mot höjderna i den historiska kvartersstaden 
vilket påverkar stadsbilden. Placeringen i utkanten av kvar-
tersstaden i närhet till andra högre befintliga och planerade 
byggnader gör dock att höjden på den nya byggnaden anses 
vara acceptabel. 

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna 
miljöpåverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på 
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stadsbilden. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (mark-
föroreningar, hushållning av mark,) medan vissa påverkas 
negativt (sol- och vindförhållanden).

Kulturmiljö 
Bebyggelsen i Borås kvartersstad beskrivs i kulturmiljöpro-
grammet som mycket splittrad. Byggnadshöjderna håller sig 
dock till största del inom spannet mellan en till fem våningar, 
med ett fåtal undantag. Caroli kyrka har sedan den byggdes 
varit ett framträdande landmärke i staden med dess torn. 
Den planerade byggnaden ligger på ett avstånd av 300 meter 
ifrån Caroli kyrka och har studerats från många olika platser, 
både på nära och länge avstånd. Störst påverkan blir det om 
man ser byggnaden på avstånd från nordost, då Caroli kyrka 
hamnar i förgrunden till Morfeus i vissa vinklar, till exempel 
från utsiktsplatsen på Tokarpsberg.

Kontrasten mellan den nya byggnaden på upp till 24 våningar 
och den omgivande bebyggelsen på 1-4 våningar är markant 
och tillsammans med det tänkta höghuset fastigheten Pallas 
så kommer stadsbilden att förändras. Att dessa byggnader 
kommer att synas från stora delar av den historiska kvarters-
staden och förändrar stadsbilden anses dock inte innebära 
att de kulturhistoriska värden som kvartersstaden innehar 
förvanskas. Staden är en plats i ständig förändring, där det 
nya och gamla ska kunna samsas om utrymmet. En hög 
byggnad som Morfeus hade inte tillåtits på någon annan plats 
i kvartersstaden, men får här ett sammanhang tillsammans 
med andra större volymer såsom Pallas med det planerade 
höghuset och Hotel Grand, samtidigt som det ligger i det 
som i Arkitekturprinciper för Borås innerstad benämns som 
rutnätstadens ytterkant. 

Slutsatsen är att byggnaden kommer att vara väl synlig och 
innebära en förändring av stadsbilden, men att den inte 
kommer att skada det kulturvärde som Borås stadskärna 
innehar. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering med mera. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 flyttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (gata och torg) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning. Borås Elnät ansvarar för att befintlig 
transformatorstation avvecklas och ersätts med en ny inom 
den yta som reserveras på plankartan (E1).

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva flyttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för att 
ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla flyttas 
efter överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande 
sätt ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning och exploatören som bland annat reglerar 
finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafiknätet.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

H
allbergsgatan

Knalletorget

Västerbron

5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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 » Ombyggnation av Knalletorget och delar av Lilla 
Brogatan

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.

 » Rättighet för byggnadens grundläggningskonstruktion 
att delvis utföras under allmän platsmark.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Marken (E-området) där en transformatorstation ska placeras 
kan upplåtas av kommunen till Borås Elnät AB genom 
arrende.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller flera fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1 
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är   
 utlagd som allmän plats TORG. 

- Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation   
 (E1).

Morfeus 2 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5 
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i    
 detaljplanen är utlagd som kvartersmark.

Morfeus 7 
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är   
 utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen   
 är utlagd som allmän plats TORG.

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av kommunen.

De trafikåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafik – Övergripande trafikfrågor) 
medför stora kostnader. Åtgärderna ska delvis finansieras av 
kommunen och delvis finansieras genom medfinansiering 
från de exploateringar som sker inom ett geografiskt avgrän-
sat område kring Brodalsmotet. Kvarteret Morfeus ligger 
inom det avgränsade området, varpå exploatören kommer att 
bidra till medfinansieringen.

Kostnaderna för de åtgärder som föreslås ske på allmän plats 
och i angränsning till planområdet (Knalletorget och Lilla 
Brogatan) ska delas mellan exploatören och kommunen.

Exploatörens ekonomiska bidrag till åtgärder på allmän 
plats inom planområdet samt åtgärder i trafiknätet utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet. 

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark, inklusive flytt av allmänna ledningar.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

Borås Elnät AB får kostnader för att ersätta befintlig trans-
formatorstation med en ny.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 för fastigheten Morfeus 7 upphävdes i detaljplanen 
P1317 den 2021-10-13.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Trafikutredning Brodal (Sweco, 2021-02-02)

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2020-09-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning (WSP 
2020-10-12)

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

 » Vibrationsutredning (FTK AB 2020-11-13)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Lilla Brogatan

Stadsbron

Västerbro

Knalletorget

Hallbergsgatan
H

allbergsplatsen

MINERVA

PROMETEUS

MORFEUS

3

7

1

2

4

5

2

132,3

132,5

134,3

132,6

132,6

132,3

131,7

135,5

132,7

133,4

132,6

132,3

132,4

13
2

134

132

133

1:1

C
TORG

GATA

+139.6
f4

133.1

B1
+207

e1p1f1f2f3

f4

TORG

f5

f2f3
f4

+140.5

m1

m1

m1

e2

E1
+136.1

m1

(B2)

m2

m2

N 6400200

E 116400

N 6400200

E 116500

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
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Mätklass II
Grundkarta
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Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
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Slänt
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PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Skala A1: 

Illustration - Byggnadshöjder

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +207

Illustration - p1
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Variation i våningsantal
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder. Bostäder får inte inredas i bottenvåning.B1

Bostäder(B2)

CentrumC

TransformatorstationE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

133.1 Markens höjd över nollplanet ska vara minst 133.1 meter mellan
Lilla Brogatan och sydvästra hörnet på ny byggrätt för bostäder,  4
kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Inom användningen (B2) tillåts endast balkong,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkongernas sammanlagda utkragande yta får vara max 150 kvadratmeter på byggnadens
västra sida respektive 60 kvadratmeter på byggnadens östra sida,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+140.5
Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag
till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f4 Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar,
räcken och mindre skärmtak sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fasad ska i huvudsak utformas i tegel.  Sockelvåning får också
utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 135 centimeter från fasad och ska en fri höjd på minst 5
meter över marken,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 135 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24
meter över marken och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad och får inte kraga ut utanför
detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mindre entrétak får kraga ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattentät upp till 133,1 meter över

grundkartans nollplan,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Utrymning från befintlig byggnad på Morfeus 7 ska möjliggöras över
planområdet ut mot Knalletorget, om inte brandsäkerhetsåtgärder
redan har vidtagits i befintlig byggnad,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Startbesked för den nya exploateringen bör ges endast efter att brandsäkerhetsåtgärder har
vidtagits på Morfeus 7.

Borås Stad, Västra Götalands län
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§ 57 

Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera  

Ärendenummer: BN 2017-1955 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Reservation 
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Morfeus 5 och 7. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2018-06-28 i beslut § 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut §143 att sända detaljplanen för 
samråd och planen var på samråd under perioden 18 maj - 21 juni 2020. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 i beslut §46 att godkänna planen för 
granskning. Granskningstiden pågick 31 mars – 30 april 2021. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i ett utlåtande. 

Beslutsunderlag  
Handling Datum Notering 
Granskningsutlåtande 2022-02-02  
Planbeskrivning 2022-02-02  
Plankarta 2022-02-02  

Yrkanden under sammanträdet  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Sverigedemokraterna yrkar att avslag till förslaget att godkänna detaljplanen med följande 
motivering: Sverigedemokraterna bedömer att föreslagen detaljplan skulle innebära en kraftig 
försämring för stadskärnan. Både vad det gäller harmonin med kringliggande bebyggelse, avsteg 
från rutnätsstaden samt åsamkar en beskuggning som minskar attraktionskraften att besöka Borås 
centrum. 

Kristdemokraterna yrkar också avslag till förslaget att godkänna detaljplanen med följande 
motivering: Planförslaget som tillåter ett höghus kan inte anses vara förenligt med PBL 2 kap. 6 §. 
Området är beläget inom den gamla rutnätsstaden och planförslaget är inte utformat så att den 
gamla rutnätstadens befintliga karaktärsdrag bevaras. Enligt plan- och bygglagen 2 kap. 6 § ska 
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bebyggelse och byggnadsverk utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. 

Beslutsgång  
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslaget att godkänna detaljplanen mot 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas förslag att avslå detaljplanen och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag. Omröstning begärs.  

Omröstning  
Ordförande Morgan Hjalmarssons (L) förslag besvaras med Ja och Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraternas förslag besvaras med Nej. 

Omröstningen utfaller med 7 Ja och 2 Nej.  

Ja: Susanne Josefsson (M), Bengt Bohlin (S), Mosa Roshanghias (MP), Lars-Gunnar Comén (M), 
Therese Björklund (S), Maj-Britt Eckerström (C), Morgan Hjalmarsson (L)  

Nej: Kristian Silbvers (SD), Lennart Malmerfors (KD)  

Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) finner att nämnden beslutar att godkänna detaljplanen och 
lämna den till Kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked detaljplan för Frufällan, 

Längjum 1:6 (Skogsrydsvägen 106) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planändringen för enstaka bostadsbebyggelse och 

uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan. Eventuella 

naturvärden bör planläggas och säkra grönt stråk. 

 

 

Datum 

2022-05-02 Kerstin Hermansson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00134 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Charlotta Tornvall 
 

Datum 

2022-04-27 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00134 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked detaljplan för Frufällan, 

Längjum 1:6 (Skogsrydsvägen 106) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planändringen för enstaka bostadsbebyggelse och 

uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan. Eventuella 

naturvärden bör planläggas och säkra grönt stråk. 

 

Ärendet i sin helhet 

Fastighetsägaren önskar stycka av fastigheten Längjum 1:6 för att möjliggöra 

byggnation av en villa. Området ligger idag inom befintlig villabebyggelse och 

fastigheten består delvis också av naturområde. I gällande plan ligger fastigheten 

inom kvartersmark för idrottsändamål och är privatägd.  

 

Förslaget är förenligt med ÖP och ligger inom övrig stads- och 

tätortsbebyggelse och omfattas av strategiska plan för Sparsör-Frufällan-

Tosseryd.  

 

I samband med planläggning bör bebyggelsens lokalisering studeras noga då 

delar av planområdet består av terräng med vattensamlingar. En bedömning av 

naturvärden behöver hanteras inom planområdet och planläggas som natur för 

att skyddas. Närheten till väg och järnväg kräver skyddsavstånd till ny 

bebyggelse och buller behöver beaktas. Planområdet ligger inom 200 meter från 

Öresjös strandkant och vattentäkt. Strandskyddsdispens behöver därför 

behandlas när ett planarbete påbörjas. Fastighetsägarna står för kostnaderna av 

de utredningar som krävs för detaljplanen.  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Planansökan, 2022-01-31 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 







 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias 

Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela 

Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 september 2019 lämnat in förslaget att Borås Stad ska vara 

en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför 

kommunens centrala delar. Motionärerna framför också att en utredning 

genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 

att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika 

delar. 

Motionen har skickats på remiss till Fritids-och folkhälsonämnden samt till 

Tekniska nämnden.     

Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig i ärendet. De tillstyrker motionen 

samt att beslutssatsen ändras från; En utredning genomförs för att visa var de 

trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas 

mer likvärdigt mellan kommunens olika delar, till; En utredning genomförs för att 

visa var de trygghetsskapande resurserna används.  

Tekniska nämnden har yttrat sig avseende det fjärde stycket i motionen. 

Nämnden anser att de inom Borås centrala delar utför ett kontinuerligt och 

aktivt arbete för att skapa trygghet och att sanera klotter men att nämndens 

ansvar är mer begränsat i serviceorterna eftersom till exempel 

trafiksäkerhetsåtgärder vilar på andra väghållare, framför allt Trafikverket. 

Enligt nämnden genomförs trygghetsskapande arbete i serviceorterna utifrån 

bedömt behov och ekonomiska förutsättningar.  

 

Kommunstyrelsen ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser att remitterade nämnder uppfyller det ansvar som 

åvilar dem inom de områden som anges i motionen. 
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Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande 

2. Tekniska nämndens yttrande   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias 

Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela 

Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            

 

 

 

Datum 

2022-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-05-11 Annette Carlson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-05-12 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00838 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Peder Englund 
 

Datum 

2021-12-14 Peder Englund   

  Avdelningschef 

 

CKS1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-07 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: En motion för ökad trygghet - i hela Borås 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-13. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00838 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens 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. 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755



Motion  Kommunfullmäktige 
  2019-09-26 

  

En motion för ökad trygghet – i hela Borås  

I Borås stads senaste trygghetsmätning från 2017 deltog bara fyra områden: Hulta, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. För att på sikt kunna stärka kommunens trygghetsarbete, 
vore det önskvärt om fler av Borås delar kunde bli föremål för trygghetsmätningar, så att det 
också där finns underlag för att följa upp det trygghetsskapande arbete som görs eller 
kommer göras i framtiden.  

I kommunens dokument Säker och trygg kommun, hänvisar staden till ortsråden, som 
ansvariga för trygghetsvandringar och grannsamverkan i stadens serviceorter. Därmed läggs 
alltså hela ansvaret för trygghetsarbetet över på civilsamhället. Civilsamhället kan självklart 
ha en viktig roll att spela för att säkra tryggheten i människors närområde. Samtidigt kan det 
inte vara rimligt att från kommunens sida lägga över allt ansvar på annan part, utan att 
erbjuda någon som helst stöttning i det arbete som man förväntar sig ska göras.  

Vi moderater tycker inrättandet av ortsråden var ett väldigt bra initiativ. Dock anser vi att 
det borde vara kommunen som bjuder in till uppstart av grannsamverkan och 
trygghetsvandringar, tillsammans med övriga kommunala och statliga aktörer. Föreningarna 
kan och bör visserligen vara en del i det arbetet men ska inte nödvändigtvis behöva ta 
ledartröjan.  

När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder. 

Moderaterna hade också gärna sett att polisen satsade mer på lokalområdespoliser i både 
våra utanförskapsområden och i områdena utanför centrala Borås. Det vore ett viktigt steg i 
att överbrygga de skillnader som finns mellan Borås centrala delar och dess så kallade 
serviceorter.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad ska vara en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan 
utanför kommunens centrala delar. 

En utredning genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika delar. 
  
För Moderata Samlingspartiet i Borås   
 
Mattias Karlsson (M)     Annette Carlson (M) 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 
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Yttrande över en motion för ökad trygghet - i hela 

Borås, För Moderata Samlingspartiet i Borås Mattias 

Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att Borås Stad ska vara en aktiv part i 

arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför kommunens 

centrala delar. Samt att beslutssatsen ändras från En utredning genomförs för att visa 

var de trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas mer 

likvärdigt mellan kommuns olika delar till En utredning genomförs för att visa var de 

trygghetsskapande resurserna används.         

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, mellan tätorten och ytterområdena.  

Motionen avser dels genomförandet av trygghetsmätningar, vilka anses bör 

omfatta hela kommunen. Fritids- och folkhälsonämnden anser att de gör det då 

samtliga trygghetsmätningar genomförda mellan 1999 - 2019, förutom den som 

genomfördes 2017, innefattar hela kommunen uppdelad i olika geografiska 

områden.  

Inom ramen för arbetet En säker och trygg kommun och det 

brottsförebyggande rådet genomförs trygghetsvandringar årligen. Dessa 

ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, i nära samarbete med berörda 

nämnder och områdesnätverk och/eller ortsråd. Nämnden anser att ansvaret 

för planering, genomförande och uppföljning av trygghetvandringarna ligger på 

Borås Stad och inte på civilsamhället, dock sker arbetet i nära samarbete med 

områdesnätverken och/eller ortsråden.  

Grannsamverkan ansvarar polisen för och Fritids- och folkhälsonämnden är en 

stödjande part i arbetet. Det är i dagsläget närmare 3500 hushåll anslutna till 

grannsamverkan, vilka är spridda över hela staden. Områden som deltar i 

grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med polisen och 

ansvarar för samordning av de lokalt anslutna hushållen, då metoden är 

uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är förlagt till civilsamhället.  
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Angående trygghetsinsatser såsom klottersanering, trafiklösningar och belysning 

hänvisar Fritids- och folkhälsonämnden till Tekniska nämnden som har 

ansvaret för dessa åtgärder.  

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens alla delar 

vore önskvärt.                

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, i mellan tätorten och ytterområdena.  

Trygghetsmätningar har genomförts i Borås Stad sedan 1999. Tidigare 

genomfördes och samfinansierades de tillsammans med polisen men sedan 

polisens omorganisation samfinansierar de inte längre trygghetsmätningarna 

utan hänvisar till deras nationella trygghetsundersökning, NTU. Borås Stad har 

fortsatt att regelbundet genomföra trygghetsmätningar. Under 2017 

genomfördes en trygghetsmätning på områdena Hässleholmen, Hulta, Norrby 

och Sjöbo, i syfte att skaffa ett underlag inför att staden tillsammans med 

polisen och AB Bostäder började arbeta enligt EST-modellen, Effektiv 

samordning för trygghet. Trygghetsmätningen syftade till ett ge ett underlag för 

att jämföra med över sikt på de områden som metoden implementerats eller så 

småningom ska implementeras på. Alla övriga trygghetsmätningar, inklusive 

den senaste undersökningen 2019 omfattar hela kommunen indelad i olika 

geografiska områden. Fritids- och folkhälsonämnden anser att 

trygghetsnätningarna genomförs över hela staden och ger ett underlag för att 

följa upp kommande trygghetsskapande arbete. 

Inom ramen för En säker och trygg kommun och det brottsförebyggande rådet 

genomförs årligen tre trygghetvandringar, vilket bygger på ett beslut sedan 

stadsdelstiden då det skulle genomföras en trygghetsvandring årligen i 

respektive stadsdel. Numera genomförs trygghetsvandringar utifrån behov och 

önskemål från våra olika nätverk och ortsråd. 2019 genomfördes 

trygghetsvandringar på områdena Sjöbo, Viskafors och Fristad. Det finns 

framtagna rutiner för trygghetsvandringar, vilka i korthet innebär att arbetet 

samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och genomförs tillsammans 

med lokalförsörjningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, berörda bostadsbolag och befintligt 

områdesnätverk eller ortsråd. Fritids- och folkhälsonämnden anser att Borås 

Stad tar initiativ och ansvarar för genomförandet av trygghetsvandringar i 

samverkan med civilsamhället.  

Grannsamverkan är en trygghetsskapande metod som vuxit de senaste åren och 

innefattar numera närmare 3500 hushåll, spridda över hela kommunen. Det är 

främst villaområden som är anslutna men även flertalet radhus och 

bostadsrättsföreningar. Det är polisen som ansvarar för, informerar och följer 

upp arbetet med grannsamverkan. De utbildar kontaktpersoner och bistår med 

material. Borås stad deltar i arbetet som medarrangörer vid utbildningarna, där 
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staden står för inbjudan, annonsering, lokal och fika samt hjälper till med 

spridning av information inom stadens kontaktnät.  Områden som väljer att gå 

med i grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med 

polisen och som ansvarar för samordning av de anslutna hushållen i 

bostadsområdet, då metoden är uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är 

förlagt till civilsamhället. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att ansvaret för grannsamverkan inte 

ligger på civilsamhället utan att polisen ansvarar för arbetet och Borås Stad 

stödjer arbetet och fungerar som länk till civilsamhället genom befintliga 

nätverk och ortsråd.  

Trygghetssatsningar såsom trafiklösningar, rensning av sly, klottersanering och 

belysning i kommunens ytterområden efterfrågas i motionen. Fritids- och 

folkhälsonämnden hänvisar till Tekniska nämnden, som ansvarar för det 

arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden bidrar dock till dialog mellan främst 

ortsråden och berörda nämnder inom uppdraget Lokalt inflytande och genom 

så kallade samrådsarenor. Samrådsarenorna är ett positivt mötesforum där 

representanter från staden och civilsamhället träffas och diskuterar lokala behov 

och trygghetsskapande insatser på serviceorterna med omnejd. Det är främst 

strukturella behov, såsom trafiklösningar inklusive gång och cykelvägar och 

utveckling av den fysiska miljön som ortsråden lyfter. Forumen syftar till att 

utveckla ytterområdena i samverkan med lokala aktörer/ortsråden.  

Under 2018-2019 har Borås Stad erhållit medel från Leader Sjuhärad för att 

utöka stödet till ortsråden, vilket genererat ett intensifierat arbete i 

serviceorterna. Ortsråden har getts möjlighet att själva anställa en person på 10 

procent som kan driva de lokala utvecklingsfrågorna i samverkan med Borås 

Stad. Tack vare politiska beslut kommer medel att avsättas så att detta arbete 

kan fortsätta från och med 2020 och bidra till ett fortsatt stort engagemang och 

en långsiktig samverkan mellan ortsråden och staden.   

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Samverkan mellan staden och polisen styrs av 

Samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten, lokalpolisområde 

Borås och Borås Stad 2018-2020. Samverkan har utvecklats de senaste åren och 

upplevs väldigt bra. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens 

alla delar vore önskvärt.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-10-07 

2. Motion, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-09-26                                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr FOFN 2019-00160 1.1.1.1 

Yttrande över en motion för ökad trygghet - i hela 
Borås, För Moderata Samlingspartiet i Borås Mattias 
Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att Borås Stad ska vara en aktiv part i 
arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför kommunens 
centrala delar. Samt att beslutssatsen ändras från En utredning genomförs för 
att visa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att 
resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommuns olika delar till, En utredning 
genomförs för att visa var de trygghetsskapande resurserna används.         

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig i En motion för 
ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 
motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 
staden, mellan tätorten och ytterområdena.  
 
Motionen avser dels genomförandet av trygghetsmätningar, vilka anses bör 
omfatta hela kommunen. Fritids- och folkhälsonämnden anser att de gör det då 
samtliga trygghetsmätningar genomförda mellan 1999 - 2019, förutom den som 
genomfördes 2017, innefattar hela kommunen uppdelad i olika geografiska 
områden.  
 
Inom ramen för arbetet En säker och trygg kommun och det 
brottsförebyggande rådet genomförs trygghetsvandringar årligen. Dessa 
ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, i nära samarbete med berörda 
nämnder och områdesnätverk och/eller ortsråd. Nämnden anser att ansvaret 
för planering, genomförande och uppföljning av trygghetvandringarna ligger på 
Borås Stad och inte på civilsamhället, dock sker arbetet i nära samarbete med 
områdesnätverken och/eller ortsråden.  
 
Grannsamverkan ansvarar polisen för och Fritids- och folkhälsonämnden är en 
stödjande part i arbetet. Det är i dagsläget närmare 3500 hushåll anslutna till 
grannsamverkan, vilka är spridda över hela staden. Områden som deltar i 
grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med polisen och 
ansvarar för samordning av de lokalt anslutna hushållen, då metoden är 
uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är förlagt till civilsamhället.  

Angående trygghetsinsatser såsom klottersanering, trafiklösningar och belysning 
hänvisar Fritids- och folkhälsonämnden till Tekniska nämnden som har 
ansvaret för dessa åtgärder.  
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folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 
rådighet. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens alla delar 
vore önskvärt.                

Beslutsunderlag 

1. Missiv, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-10-07 

2. Motion, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-09-26                   

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-12-11.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-12-12. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 

Tekniska nämnden 
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Yttrande över 4:e stycket i ”En motion för ökad 

trygghet - i hela Borås” 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avge yttrande över 4:e stycket i ”En motion för 

ökad trygghet i hela Borås” enligt följande:        

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”En motion för ökad 

trygghet – i hela Borås” till den del som berör nämndens verksamhetsområde. 
Inom de centrala delarna av Borås utför Tekniska nämnden ett kontinuerligt 

och aktivt arbete för att skapa trygghet och sanera klotter inom de områden och 

ytor som ligger inom nämndens ansvarsområde med de resurser som finns till 

förfogande.  

I serviceorterna är Tekniska nämnden inte väghållare varför trygghetsåtgärder 

såsom trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar oftast blir 

Trafikverkets ansvar att genomföra. Tekniska nämnden har en stödjande 

funktion till de organisationer såsom ortsråden och vägföreningarna som  

verkar i serviceorterna.                                                                                                                         

I  parkmarken som Tekniska nämnden ansvarar för i serviceorterna utförs 

komplettering och nyuppsättning av belysning samt slyröjning utifrån bedömt 

behov och ekonomiska förutsättningar.                                                                                                               

Behov av trygghetsskapande åtgärder i serviceorterna framkommer också vid de 

trygghetsvandringar som Fritids- och folkhälsonämnden planerar, genomför 

och följer upp i nära samarbete med bl.a. Tekniska nämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har getts möjlighet att yttra sig över ”En motion för ökad 

trygghet – i hela Borås”. Den del av motionen som berör nämndens 

verksamhetsområde framgår av 4:e stycket: 

”När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 

otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 

kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 

smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 

åtgärder.” 
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Inom de centrala delarna av Borås utför Tekniska nämnden ett kontinuerligt 

och aktivt arbete för att skapa trygghet och sanera klotter inom de områden och 

ytor som ligger inom nämndens ansvarsområde med de resurser som finns till 

förfogande. Med tillsyn och via felanmälningssystemet kan ofta målsättningen 

nås att klottret ska vara borta inom 24 timmar. De anmälningar som görs om 

klotter på de ytor som inte är Tekniska nämndens ansvar förmedlas i möjligaste 

mån till rätt instans. En hindrande faktor för effektivt avhjälpande är att alla 

förvaltningar och bolag ej är anslutna till kommunens felanmälningssystem. 

Glädjande nog kan konstateras att kostnaden för klottersanering under 2019 

minskat tydligt inom Tekniska nämndens verksamhetsområde vilket  

förhoppningsvis är ett tecken på att ett aktivt arbete mot klotter ger resultat. 

I serviceorterna är Tekniska nämnden inte väghållare varför trygghetsåtgärder 

såsom trafiksäkerhetsåtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägar oftast blir 

Trafikverkets ansvar att genomföra. Tekniska nämnden har en stödjande 

funktion till de organisationer såsom ortsråden och vägföreningarna som  

verkar i serviceorterna. Borås stads cykelplan omfattar även utbyggnad av 

cykelvägnätet i hela kommunen oavsett vem som ansvarar för väghållningen. 

Åtgärder utmed det  statliga vägnätet  bekostas ofta helt eller delvis av 

kommunen i syfte att påskynda angelägna projekt utanför centralorten. 

Inom  vägföreningsområden sköter Tekniska nämnden gatunätet enligt avtal. 

För belysningsanläggningarna gäller att vidmakthålla en fungerande belysning 

med samma åtgärdstider på felavhjälpning som övrig belysning. I parkmarken 

som Tekniska nämnden ansvarar för i serviceorterna utförs komplettering och 

nyuppsättning av belysning samt slyröjning utifrån bedömt behov och 

ekonomiska förutsättningar. Klottersanering i serviceorterna är av mindre 

omfattning men utförs vid behov med samma rutiner som i centralorten. 

Behov av trygghetsskapande åtgärder i serviceorterna framkommer också vid de 

trygghetsvandringar som Fritids- och folkhälsonämnden planerar, genomför 

och följer upp i nära samarbete med bl.a. Tekniska nämnden. Vandringarna ger 

möjlighet till dialog kring människors upplevelse av trygghet och förslag till 

åtgärder för att öka tryggheten på orten.    

Sammanfattningsvis kan konstateras att Tekniska nämnden inom centrala delar 

av Borås utför ett kontinuerligt och aktivt arbete för att skapa trygghet och 

sanera klotter inom sitt ansvarsområde. En tydlig minskning av kostnaderna för 

klottersanering under 2019 ger förhoppning om att nedlagt arbete har gett 

resultat. I Serviceorterna är nämndens ansvarsområde mer begränsat då t.ex. 

trafiksäkerhetsåtgärder på vägnätet vilar på andra väghållare framförallt 

Trafikverket. Tekniska nämnden har en stödjande funktion och förmedlar 

förslag och synpunkter till Trafikverket.  I parkmarken som Tekniska nämnden 

ansvarar för i serviceorterna utförs komplettering och nyuppsättning av 

belysning samt slyröjning utifrån bedömt behov och ekonomiska 

förutsättningar. Klottersanering i serviceorterna är av mindre omfattning men 

utförs vid behov med samma rutiner som i centralorten. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas 

Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område vid 

Resecentrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.      

 

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 lämnat in förslaget att Borås 

Stad ska till Polismyndigheten ansöka om paragraf 3-område vid och kring 

Borås Resecentrum samt upphandla ordningsvakter för detta ändamål och att 

följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska ske.       

Under slutet av 2020 noterades en ökning av ordningsstörningar och 

brottslighet vid och kring Resecentrum. I samråd med lokalpolisområde Borås 

initierades en ökad polisnärvaro på platsen samt under början av 2021 bildades 

en samverkansgrupp med fokus på Resecentrum. I samverkansgruppen deltog 

förutom relevanta förvaltningar i Borås stad och polisen representanter från 

Västtrafik och Nobina med uppdraget att öka närvaron och tryggheten på 

platsen.  

I juni 2021 har kamerabevakning påbörjats vid Resecentrum. Förutom 

Resecentrums lokaler kamerabevakas hela stationsområdet och närliggande 

parkering som hör till stationsområdet.   

Efter sommaren 2021 har ordningsstörningar minskat och brottsligheten har 

inte ökat på platsen och i september 2021 har samverkansgruppen avvecklats. 

Dock ingår Västtrafik i det kontinuerliga EST-arbetet (Effektiv samverkan för 

trygghet). I början av november 2021 har Arbetslivsförvaltningens 

Centrumvärdar påbörjat sitt arbete och närvaron i Borås centrum, bland annat 

vid och omkring Resecentrum. 

Lokalpolisområdet har observerat att en del av de ordningsstörningar som var 

vid Resecentrum nu har flyttats till andra platser i centrum och i närliggande 

områden och trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter genomförs i 

samverkan på dessa platser.  
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Ordningsstörningar och brottsligheten är ständigt föränderlig avseende platser 

och geografiska områden. Det kräver att det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet måste vara flexibelt och följsamt till utvecklingen 

vilket kräver bra och kontinuerliga lägesbilder och omprioriteringar. 

Ett LOV-3 område är geografiskt avgränsat och där ordningsvakter har 

befogenheter. Ordningsvakter kan därför inte flyttas till andra geografiska 

områden som inte är LOV-3 områden om behov uppstår på andra platser.  

Som tidigare beskrivit är ordningsstörningar och brottslighet ständigt 

geografiskt föränderlig och för närvarande bedöms läget vara stabilt vid och 

kring Resecentrum. Den pågående kamerabevakningen och närvaron av 

centrumvärdar samt trygghetsvärdar från Västtrafik bedöms vara relevanta 

trygghetsskapande åtgärder vid Resecentrum. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 
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Motion: Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum  

 

Otryggheten i centrala Borås har de senaste åren vuxit sig allt större. På senare tid har Borås 

Resecentrum kommit att alltmer sticka ut som en särskilt otrygg plats - med upprepade fall av 

kriminalitet och ordningsstörningar. Borås Stad behöver nu, tillsammans med andra aktörer, göra 

sitt yttersta för att Resecentrum åter ska bli en trygg plats. Ingen ska behöva vara rädd för att vistas 

på eller passera det som är navet för vår lokala kollektivtrafik.  

 

I arbetet för ökad trygghet vid Borås Resecentrum, anser Moderaterna och Kristdemokraterna att 

ordningsvakter skulle vara ett viktigt komplement till planerad kameraövervakning. En ansökan om 

Paragraf-3-område (ett område där ordningsvakter får användas) för området kring Resecentrum 

bör därför skyndsamt skickas till polismyndigheten för behandling och samtidigt tas ett 

upphandlingsunderlag fram.  

 

Att kunna använda sig av ordningsvakter är av stor betydelse för trygghetsarbetet. Ordningsvakter 

har större juridiska befogenheter och äger exempelvis rätten att avvisa den som stör ordningen. 

Paragraf-3-områden kan beviljas för platser som är särskilt utsatta för brott eller ordningsstörningar. 

Att vi nått en sådan punkt på Borås Resecentrum är uppenbart.  

 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, om resultat av arbete med ordningsvakter i 

Gamlestaden, Göteborg, konstateras att ordningsvakter kan ha en positiv effekt på tryggheten i 

området där de används. Dock krävs att ett antal kriterier uppfylls för att så ska bli fallet. Bland 

annat behöver arbetet vara relationsbyggande och dialogbaserat. 1 För att lyckas bygga relationer 

och skapa kontinuitet i arbetet, behöver omsättningen av ordningsvakter som verkar på platsen 

hållas på en så låg nivå som möjligt.  

 

Det relationsskapande arbetet ska inte bara ske med individer, som ofta befinner sig på platsen, utan 

också med andra aktörer. Skola, socialtjänst, polis, företagare och fastighetsägare i området, 

Västtrafik och trafikoperatörer har alla en självklar plats i arbetet för ökad trygghet. Dessa är därför 

viktiga för ordningsvakterna att ha en nära kontakt med. Att regelbundet samla olika aktörer för 

genomförande av nulägesanalyser och att hitta vägar för det framtida arbetet beskrivs av BRÅs 

rapport som en viktig förutsättning för att ordningsvakterna ska få en trygghetsskapande effekt.  

                                                
1 

https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/2020_0324_Utv%C3
%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6teborg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-
V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM  

https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/2020_0324_Utv%C3%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6teborg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/2020_0324_Utv%C3%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6teborg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM
https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de53065311/1591974671903/2020_0324_Utv%C3%A4rdering_av_LOV_%C2%A73_i_Gamlestaden_G%C3%B6teborg.pdf?fbclid=IwAR1OiL3RnXy-V0LjQEYl70hMOAbBGtkRj9EvHCunJjGzG7AXymHSC_7e9KM
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I BRÅs rapport konstateras vidare att ordningsvakter är ett viktigt komplement till 

kameraövervakning, vilket inom kort kommer komma på plats vid Resecentrum. I rapporten anges 

också att polisen själva anser att ordningsvakterna bidragit till att öka mängden relevant 

underrättelseinformation och därigenom varit ett viktigt komplement i deras arbete. 2 

 

Ett vanligt argument mot ordningsvakter och paragraf-3-områden är att de tenderar flytta 

kriminaliteten till andra, kringliggande områden. Några sådana effekter har BRÅ dock inte kunnat 

konstatera. Inom det undersökta paragraf-3-området, minskade antalet anmälda brott, samtidigt 

som ingen motsvarande ökning skedde i anslutning till området. 3 Den ökade tryggheten, som 

ordningsvakter för med sig inom paragraf-3-området, verkar således föra med sig en ökad trygghet i 

staden som helhet.  

 

Samtidigt som det finns starka indikationer på att ordningsvakter kan bidra positivt till 

trygghetsarbetet, finns det dock mer att göra när det kommer till forskning om användande av 

ordningsvakter. Förslag på ytterligare frågeställningar ges av BRÅs rapport. 4 Vi föreslår att 

följeforskning av insatserna med ordningsvakter vid Resecentrum ska genomföras under en på 

förhand bestämd tidsperiod och därefter redovisas för Kommunfullmäktige.  

 

Nu är det dags att tillsammans öka tempot i arbetet för ett tryggare Borås. I det arbetet skulle 

ordningsvakter vid Borås Resecentrum spela en viktig roll.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

Ansökan om paragraf-3-område vid och kring Borås Resecentrum skickas till Polismyndigheten.  

 

Ordningsvakter upphandlas till området kring Borås Resecentrum enligt intentioner ovan. 

 

Följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska ske.  

 

 

För Allianspartierna  

 

Moderaterna    Kristdemokraterna 

 

 

Annette Carlson    Niklas Arvidsson 

 

 

                                                
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 





Utvärdering av  ordningsvakter 

enligt LOV §3 i Gamlestaden, Göteborg 





Förord
Städer består av stadsdelar och dessa bygger upp en palett med 
variationer av demokrati, service och utmaningar som bryts som i ett 
prisma. Resultatet blir den facetterade urbana väv som bildar 
samhället, som varierar från plats till plats. 

Jag fick förmånen att genomföra en forskningsstudie under Stor-
stadssatsningen i Göteborg under tidigt 2000-tal. På avstånd har jag 
sedan dess följt utvecklingen i Gamlestaden, från en stadsdel ”på 
dekis” till en stadsdel med framtidstro. Under 2018 ansökte jag om
medel hos Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) för att utvärdera den 
LOV §3-satsning som initierats i området, och det är med stor ar-
betsglädje jag har tagit mig an uppgiften, inte minst för att jag ofta 
undervisar på kurser om just utvärdering och om stadsutveckling. 
Frågan om LOV §3 var inledningsvis lite ny för mig, men genom att 
lägga ett pussel utifrån olika slags material och olika slags aktörer, 
har jag upptäckt hur mångbottnad frågan är. Jag hoppas att denna 
rapport inbjuder läsaren till samma upplevelse. 

Särskilt vill jag här passa på att rikta ett stort tack till Helena 
Holmberg, BID-samordnare i Östra Göteborg och med verksamhets-
ansvar för BID Gamlestaden, som övertalade mig att ge mig på LOV 
§3-frågan. Ett stort tack riktas även till Camilla Tjernberg och Fredrik 
Granhag på Länsstyrelsen Västra Götalands län, som mycket frikos-
tigt har delat med sig av sin expertis. 

Dessutom vill jag även tacka studiens alla deltagare för att ni så 
frikostigt ställde upp på intervjuer, vilket har bidragit till att belysa 
frågan från flera olika aktörsperspektiv. Sist men inte minst vill jag 
även tacka Förvaltningshögskolans Granskningsseminarium för 
värdefulla kommentarer till rapporten. Ett stort varmt tack, alla. Nu 
är ansvaret helt mitt eget. 

Ylva Norén Bretzer
Fil dr, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet
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Sammanfattning

I detta avsnitt sammanfattas rapportens huvudsyfte, frågeställning och 
resultat. Här redovisas även hur utvärderingen har genomförts och vilka 
material slutsatserna bygger på. 

Föreliggande utvärdering av LOV §3-insatsen i Gamlestaden, Göte-
borg, har tillkommit på initiativ av Fastighetsägare i Gamlestaden, 
ideell förening som är en lokal förening för bostadsföretag, bostads-
rättsföreningar och andra fastighetsaktörer i stadsdelen.

Under 2015-16 ökade otryggheten och narkotikarelaterade akti-
viteter i stadsdelen. Fastighetsägare i Gamlestaden tog då initiativ till 
en gemensam LOV §3-ansökan och finansiering för denna. Under 
2018 ansökte jag om finansiering hos Brottsförebyggande Rådet för
att få utvärdera insatsen, vilket härmed redovisas.

I denna utvärdering undersöktes resultatet av LOV §3-insatsen
ordningsvakter i Gamlestaden genom intervjuer med finansiärerna, 
polisen, tre olika kommunala tjänstepersoners perspektiv samt en 
mindre gatuenkät med boende i området. Även olika typer av do-
kument studerades.

Alla aktörer är överens om att det har skett en förbättring jäm-
fört med tidigare, och inga överflyttningseffekter inom stadelen eller 
till angränsande stadsdelar har kunnat noteras i materialet. Detta 
positiva resultat kan ha ett samband med a) ordningsvakternas dia-
logsättande arbetssätt med tydlig gränssättning i nära samverkan 
med polisen, och b) de Trygghetsmöten som skapar en gemenam 
arena i stadsdelen. Utvärderingen indikerar att grupper som har en 
underordnad position i stadsrummet har blivit tryggare (kvinnor, 
kvinnor i missbruk, personer med HBTQ-identitet och barn). Det 
finns dock tankar hos flera av de intervjuade aktörerna att detta inte 
är den långsiktigt hållbara lösningen, på längre sikt bör trygghets-
skapande åtgärder samordnas så att ordningsvakter inte behövs.
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1 Inledning

Sverige är ett stort land med en relativt liten befolkning. Därmed är 
vi särskilt beroende av, eller utsatta för, globaliseringen. Denna 
innebär att vi är beroende av handel med omvärlden för att bygga 
vår välfärd, och vår befolkning är alltmer rörlig. Samtidigt 
förutsätter vi att vi kan resa utomlands när vi önskar. Det finns det 
också många människor som kommer hit, tillfälligt eller mer 
varaktigt. Under dessa omständigheter ställs nya krav, samhället och 
staten kan inte fortsätta att vara som den var förut, eller som den var
för decennier sedan. 

I januari 2015 reformerades Polismyndigheten till en enda sam-
manhållen nationell myndighet. Reformen hade till syfte att polisen 
ska bli mer enhetlig och tydlig, polisen ska komma närmare med-
borgarna och man ska bli bättre på att utreda och lagföra brott 
(Statskontoret 2018:18). Det finns i den allmänna debatten önskemål 
om att polisen bör arbeta mer lokalt och till och med gatupatrulle-
rande – som det var på ”den gamla goda tiden”. En del politiska 
partier motionerar regelbundet om detta, och ordningsvakter engag-
eras i normalfall för att upprätthålla ordningen vid tillfälliga sam-
mankomster, möten eller i begränsade handelsområden. 

Syftet med den här rapporten är att utvärdera effekterna en insats 
med ordningsvakter som bevakar ett givet område i Gamlestaden, 
Göteborg.1 Utvärderingen genomförs på uppdrag av BID Gamle-
staden, och finansieras av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och i 
samverkan med Fastighetsägare i Gamlestaden. LOV §3-insatsen 
inleddes år 2018 och utvärderingen pågick under september 2019 till 
början av februari 2020.  Målet med utvärderingen är att undersöka 
insatsens eventuella effekter och att ge policyrekommendationer till 

1 Ett LOV §3-område är ett geografiskt område som har beviljats tillstånd att ronderas med orningsvakter 

enligt lag (1980:578) om ordningsvakter. Se vidare avsnitt 4.1.
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det brottsförebyggande arbetet generellt, och till intressenterna i det 
lokala sammanhanget mer specifikt. 

Ordningsvakter har en lokalpatrullerande funktion, som visserli-
gen inte är polis, men som till en del kan komplettera polisen i en-
klare och vardagliga ordningsfrågor. Enligt lag (1980:578) om ord-
ningsvakter (LOV) kan ordningsvakter förordnas i samband med 
allmänna sammankomster och vid särskilt behov (3 §). Denna regle-
ring har gällt sedan 1980, och fyrtio år senare kan det vara dags att 
utvärdera denna paragraf.2 Utifrån regeringens Januariavtal och 34-
punktsprogrammet med åtgärder mot gängkriminalitet har en ut-
redning tillsatts med uppgift att se över regelverket för ordningsvak-
ter. Den utredningen väntas bli klar i maj 2021 (dir. 2019:89). Förelig-
gande rapport är därför relevant även i det sammanhanget. 

2 Lagen uppdaterades senast år 1999:331.
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3 Bakgrund

I detta avsnitt beskrivs utvärderingens lokala sammanhang för att tydlig-
göra studiens kontextuella inplacering. 

2.1 Utvärderingens sammanhang och uppdrag
Gamlestaden är en stadsdel i Göteborg som är äldre än staden själv. 
Redan 1473 grundades staden Götaholm vid Säveåns mynning, men 
strax döptens den internationella handelsmetropolen om till Nya 
Lödöse. Staden fungerade som en central marknadsplats, men den 
dåliga lergrunden gjore det svårt att bygga befästningsvallar för att 
skydda handelsplatsen och bosättningarna. Detta var en av 
huvudskälen till att Gustav II Adolf år 1621 pekade ut var staden 
Göteborg skulle ligga, och därmed övergavs Gamlestaden delvis.  
Framförallt kom platsen att hamna i skuggan av den nya staden som 
tog form ett par kilometer västerut längs åmynningen. 

250 år senare kom området att bli välbeläget i relation till den be-
gynnande industriutvecklingen. Kommunikationer fanns nära till 
hands invid Göta älv och även arbetskraft. Industrier växte fram 
under tidigt 1900-tal, till exempel kom Gamlestadens Fabriker att bli
nordens största bomullsfabrik. 1907 inledde Svenska Kullagerfabri-
kerna (SKF) sin verksamhet i området, vars verksamhet successivt 
växte till den globala verksamhet man har idag – trots att huvudkon-
toret fortfarande ligger kvar i området. Andra företag som har haft 
sin hemvist i Gamlestaden är exempelvis Säfveåns AB, Kvibergs 
Landeri, Almedals fabriker och Marieholm (Atlestam m fl 1993). 
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Figur 2.1 Utsikt över Gamlestaden

Foto: Ylva Norén Bretzer

Gamlestadens historia och nuläge
För den framväxande industrialiseringen växte olika typer av bostä-
der fram. Segregationen i staden blev tydlig redan under mellank-
rigstiden, då tjänstemän bodde i stenstaden i centrala Göteborg, me-
dan arbetarbefolkningen bodde i kringliggande områden i enklare 
bostäder av trämaterial (Hjelt 2015, s. 67). SKF hade egna bostäder 
för sina arbetare, de kom att heta exempelvis Laken, Makrillen, Ton-
fisken. Gamlestaden låg nu vid Göteborgs utkant, och efter Gamle-
staden tog staden slut och avlöstes av bergknallar och marginalmark.

Området i Gamlestaden kom att bli attraktivt för industriverk-
samheter och arbetare, samtidigt som det också befolkades av nöd-
bostäder.3 Under tidigt 1900-tal bildades här olika bostadsföreningar 
och 1917 bildades stadens första hyresgästförening i området, och 
stadsdelen har sedan dess präglats av ett rikt och engagerat före-
ningsliv. Tidstypiska landshövdingehus byggdes under 1920- och 

3 http://gamlagoteborg.se/2018/12/07/gamlestadens-nodbostader/
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30-talen som än idag samsas med industrilokaler, tjänstemannabo-
städer och offentliga lokaler. Under 1950-talet rekryterades italiensk 
arbetskraft till SKF, bland annat från Milano och Turin, och en del av 
området benämndes då ibland som ”little Italy” (jfr Nordin & Solje-
lid 2015).

När industriverksamheter en generation senare flyttade vidare 
under 1970- och 1980-talen, kom även många av hyresgästerna att 
flytta vidare. Området genomgick en ekonomisk nedgång som delvis 
lämnade tomma bostäder efter sig. Bostadsbeståndet präglades av en 
mångfald av olika upplåtelseformer och dess invånare kom under
1990-talet att präglas av en onormalt hög andel tillfälligt placerade 
hyresgäster och en därtill högre missbruksproblematik jämfört med
genomsnittet i Göteborgs olika stadsdelar. Delvis förklaras detta 
utifrån områdets tradition att ta hand om personer med missbruks-
problematik genom Frälsningsarméns, Stadsmissionens och Svenska 
Kyrkans närvaro i stadsdelen. En annan förklaring var att Stadsdels-
nämnd Kortedala hade ett samlande resursnämndsansvar för denna 
del av Göteborg för olika former av socialt boende, främst det som 
kallades för Altbo, vilket bidrog till en stor koncentration av kom-
munala sociala kontrakt just i Gamlestaden. Den ekonomiska låg-
konjunkturen på 1990-talet fick till konsekvens att många lägenheter 
i stora delar av Göteborg stod tomma som området erfor när de lo-
kala industrierna flyttade vidare under 1980- och 1990-talen (Jörn-
mark 2005). 

Stadsdelen Gamlestaden ligger strategiskt placerat både i relation 
till centrala Göteborg men också som en knutpunkt i relation till de 
kringliggande stadsdelarna Munkebäck, Bergsjön, Kortedala, Lärje-
dalen, med flera. I översiktsplanen 2009 pekades Gamlestaden –
Bagaregården ut som strategiska nyckelområden för att bygga ut en 
stadsstruktur i takt med stadens förnyelse (ÖP Göteborg 2009-02-06, 
del 2, s. 42). Häri lyftes att:

Primära mål i planen är att utveckla en levande blandstad med citykaraktär 
som skapar en sammanhängande stadsstruktur från Kviberg via Gamlestaden 
till Marieholm och Bagaregården. De förnyade områdena ska utveckla Gam-
lestadens identitet som en mångkulturell stadsdel med en unik och stark ge-
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staltning. Målsättningen är även att Gamlestaden ska utvecklas som en mö-
tesplats och centrumpunkt som kan betjäna de kringliggande stadsdelarna.
ÖP Göteborg 2009-02-06, del 2, s. 42

Som en del i ambitionen att vidga Göteborgs centrum men att 
också bygga samman staden bättre, eller integrera Gamlestaden i 
den större staden Göteborg, är det inte förvånande att det byggs och 
förtätas i olika delar av stadsdelen. Det mest talande exemplet på 
detta är Gamlestads Torg som invigdes i augusti 2018. 

Figur 2.2 Resecentrum Gamlestads Torg

Foto: Ylva Norén Bretzer
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Gamlestaden befolkning och bostadsstruktur
Stadsdelen är en gammal arbetarstadsdel, vilket märks då 60 procent 
av bostadsbeståndet utgörs av hyresrätter (hälften allmännyttan, 
hälften privata) och 40 procent utgörs av bostadsrätter. 

Tabell 2.1 Fakta om befolkningen i Gamlesstaden 2014 - 2018
2014 2015 2016 2017 2018 Trend

Befolkning 8 698 9 126 9 421 9 708 9 718 +1 020
Arbets-
löshet
(Göteborg)

7%
(6,6%)

6,7%
(6,2%)

6,1%
(5,7%)

5,3%
(5,6%)

5,1%
(5,5Gbg)

-1,9%
(-1,1)

Bostäder
Hyresrätt
Bostads

Rätt
Ägande-
rätt

Totalt

3 228

1 817

43
5 088

3 341

1 960

43
5 344

33 43

2 118

44
5 505

3 333

2 219

44
5 502

3 423

2 220

43
5 686

+195

+403

-
+598

Ny-
byggnation

Småhus
Flerbo-
stadshus

0

309

0

180

0

224

0

65

0

0

0

+778
Ohälsotal, 
Ersatta 
dagar per 
person, per 
år*
(i Gbg)

28,0
(25,6)

26,8 
(25,9)

25,1 
(25,5)

23,8 
(23,9)

21,2
(22,5)

-6,8
(-3,1)

Kommentar: Gamlestaden utgörs av basområde 301. Källa: Göteborgs Stad. 
*=Ersatta dagar från Försäkringskassan per år, 16-64år. 

Småhus med äganderätter utgörs av mindre än en procent av det 
totala beståndet. I tabell 2.1 visas att stadelen under senaste fem åren 
har genomgått en positiv befolkningsförändring. Invånarantalet
ökade under denna femårsperiod med tusen personer och antalet 
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bostäder ökade med nästan 600. Arbetslösheten har precis som i hela 
Göteborg sjunkit tillbaka, men minskningen är större i Gamlestaden 
jämfört med Göteborg i sin helhet. Nybyggnationen (+778) i stadsde-
len är totalt större jämfört med ökningen av antal bostäder (+598).4
Ohälsotalet5 i stadsdelen har också minskat mer jämfört med minsk-
ningen i Göteborg i stort.6 Det har även varit en ovanligt hög kon-
centration blockhyrda lägenheter för personer med missbrukspro-
blematik i Gamlestaden, jämfört med snittet för staden i stort. Dessa 
bostäder har delvis flyttats till andra stadsdelar för att detta ansvar 
ska fördelas mer likt över staden, och för att inte ha för höga miss-
brukskoncentrationer till vissa fastigheter.7

För arbetslösheten ser vi att Gamlestaden ligger lägre 2018 jämfört 
med Göteborg i stort, medan stadsdelen låg högre jämfört med sta-
den under 2014 – 2016. Generellt kan även sägas att Gamlestadens 
invånare är överrepresenterade i åldrarna 20 – 40 år, men underre-
presenterade högre upp i åldrarna. Hela 81 procent av hushållen 
består av 1-2 personer, vilket torde bidra till en relativt hög omflytt-
ning i området.8

Kombinationen många vakanser, många olika upplåtelseformer 
och fastighetsägare samt olika utsatta grupper som behövde ”place-
ras” kom vid 2000-talets inledning att bli en ohållbar situation. Dåva-
rande verksamhetschefen för Fastighetsägare i Gamlestaden, Helena 
Holmberg, skrev i en rapport (2016) att:

”Gamlestaden i Göteborg var vid millennieskiftet en stadsdel på väg 
mot förslumning. Stadsdelen präglades av misskötta offentliga miljöer 
och misskötta enskilda fastigheter, organiserad kriminalitet i form av 
bilbränder, sprängningar och skottlossningar, parat med höga nivåer 
av vardagsbrottslighet såsom bil- och bostadsrelaterad brottslighet, 

4 Fastighetsstatistiken	är	enligt	uppgift	inte	helt	tillförlitlig.5 Ohälsotalet	är	antal	dagar	per	år	som	personer	ersätts	av	Försäkringskassan	utifrån	sjukpenning,	rehabiliteringspenning,	sjukersättning	och	aktivitetsersättning.6 Antalet hemlösa hushåll i Göteborg minskade med 8 procent 2018-2019 enligt Göteborgs stad (dnr 

3496/19).7 Minnesanteckningar Trygghetsmöte 2018-09-27, s. 4.8 Göteborgsbladet	Östra	Göteborg	2019.
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enomfattande social problematik, svarta tidningsrubriker och en stor 
otrygghet bland boende som ledde till att människor sökte sig från 
stadsdelen.” (s. 5)

Allmänhetens bild av Gamlestaden var vid millennieskiftet inte sär-
skilt positiv, bilden liknade i många avseenden vad vi under de två
senaste decennierna har upplevt i många storstadsområden runtom i 
Sverige. Olika grupper konkurrerade om kontroll över narkotikaför-
säljning, och allmänheten kunde inte göra mycket åt saken. 

En tolkning som gjordes vid 2000-talets början var att stadsdelens 
problem delvis berodde på att många olika aktörer, privata såväl 
som offentliga agerade för sin egen nyttas skull, men ingen agerade 
för den gemensamma nyttan. Detta kan beskrivas som ett typiskt 
wicked problem eller en social fälla där alla förlorar på att enbart se till 
sin egen nytta (Rothstein 2002; Ostrom 1990; Rittel & Webber 1973). 
Mot den bakgrunden kom den ideella föreningen Fastighetsägare i 
Gamlestaden att bildas år 2001, vilka senare kommer att spela en 
nyckelroll för LOV §3-insatsens tillkomst.

Bildandet av Fastighetsägare i Gamlestaden
Den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades mot 
bakgrund av den problematik som präglade stadsdelen under sent 
1990-tal och som uppfattades vara en för området negativ
utvecklingstrend och ett ökande antal kriminella incidenter. Ett 
initiativ uppstod, och idag nästan tjugo år senare består föreningen 
av 50-talet fastighetsägare.

Under 2018 ingick Fastighetsägare i Gamlestaden ett samverkans-
avtal med Göteborgs Stad, ett slags privat-offentligt partnerskap eller 
PPP (private public partnership). Det gemensamma partnerskapet 
drivs under namnet BID Gamlestaden, som har en egen styrgrupp
som sammanträder två gånger per år. Fokus för både 
Fastighetsägare i Gamlestaden och BID Gamlestaden är bland annat 
att verka för invånarnas trygghet, att stärka stoltheten över 
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stadsdelen och att företagare och fastighetsägare ska finna 
stadsdelen som en bra plats att bedriva verksamhet i.9

Vad är ett BID?
BID är en förkortning av business improvement districts (BID) som har 
utvecklats i Canada, USA och i många andra länder. Verksamhets-
formen har uppstått i fastighetsområden som har haft en nedåtgå-
ende utveckling, till exempel i centrala Vancouver och senare exem-
pel finns i New York, New Orleans och Melbourne. Idag tillämpas 
modellen på mer än 1 700 platser i ett stort antal länder, primärt i 
områden som drabbats av förslumning eller ekonomisk nedgång på 
andra sätt (Leary & McCarthy 2013). 

Konceptet BID bygger på att lokala aktörer i ett definierat område 
möts och kommer överens om att bilda en organisation där de ge-
mensamma problembilderna kan dryftas. Aktörerna kan vara både 
privata och offentliga, men vanligast är att dessa är fastighetsägare 
av något slag, eller har mandat över den fysiska miljön, kanske också
över infrastrukturen.10 De lokala aktörerna bildar en organisation för 
att lösa gemensamma frågor i det lokala området, och kärnan är att 
det finns en organisation – en gemenasam institution – som garanterar 
kontinuiteten över tid, oavsett vilka individer som representerar 
olika aktörer (se vidare Becker 2012; Göktuĝ & Wolf 2010; Brown 
2008). 

Centralt för en BID-liknande verksamhet är att det geografiska 
området är definierat, att parterna eller medlemmarna är definie-
rade, och att dessa kan enas om en medlemsavgift för vilken gemen-
samma aktiviteter eller åtgärder kan göras. Ett BID kan till exempel 
anställa en verksamhetsledare som ansvarar för en kartlägging av 
utgångssituationen och kommunikation mellan parterna, samt utar-

9 https://bidgamlestaden.se/hander-i-gamlestaden/trygga-gamlestaden-blir-hela-gamlestaden/10 Ett undantag är i Storbritannien där regelverket kring BID:s bygger på de lokala näringsidkarna, då 

fastighetsägare där ofta inte finns i anslutning till platsen.
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Figur 2.3 Medlemsbe-
teckning på fastighet

Foto: Ylva Norén Bretzer

betning av strategier och förslag på insatser. När föreningen fattat 
beslut om vilka aktiviteter som ska genomföras får en sådan verk-
samhetsledare i uppgift att genomföra och återrapportera dessa till 
sin styrelse.11

Verksamhet som vilar på BID-insirerad grund finns på flera olika 
platser i landet, exempelvis i Sofielund, Malmö och i Järva, Stock-
holm.12 Modellen omnämns även som housing improvement districts, 
urban improvement districts och neighbourhood improvement districts, 
men då BID:s är den internationellt sett mest vedertagna termen har 
även svenska sådana verksamheter valt att följa den internationella
terminologin (Fastighetsägarna, årtal saknas). 

Internationellt innebär ett BID ofta dock att det finns en lagstift-
ning som tvingar alla verksamheter inom området att bidra ekono-
miskt till den lokala BID-verksamheten, vilket av vissa intressenter 
har bedömts som en ”extra skatt”. Hurvida det är en avgift eller en 
investeringskostnad ska dock inte dis-
kuteras här, jag kan bara konstatera att 
för svensk räkning bygger BID-
initiativen hitintills på frivilliga delta-
ganden. Detta är dock en fråga som 
kommer att lyftas upp till vidare dis-
kussion senare i rapporten, då det också 
får betydelse för ordningsvakternas 
verksamhet. 

11 Med institution avses  här en organisation som har en viss ordning för att vara beständig över tid. Till 

skillnad från nätverk eller projekt, är en sådan förening eller institution inrättad så att nya personer driver 

institutionens gemensamma syfte när andra avgår. Därmed blir en sådan mindre sårbar och i lägre grad 

beroende av enstaka eldsjälar. 

12 Modellen används även i mindre tätorter och på landsbygden, t ex Floda i Västra Götaland samt olika 

orter i Dalarna och Värmland.
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Vad önskade Fastighetsägare i Gamlestaden uppnå med LOV 
§3-insatsen?
Det primära skälet till att LOV §3-diskussionen kom upp på dagord-
ningen, var de ökade antalet incidenter relaterade till missbruk som 
uppdagades 2015-2016 i stadsdelen. Många rapporter inkom till fas-
tighetsägare och fastighetsförvaltare om en ökad öppen försäljning 
av narkotika i gatumiljön, i portar och i garage. Personer med miss-
bruksproblematik påträffades i trappuppgångar och i större klungor 
på buss- och spårvagnshållplatser. Dessa hållplatser utgjorde samti-
digt stråk där skolbarn rörde sig på eftermiddagarna hem från sko-
lorna. 

Företag hade problem med ringa stölder (snatterier), hot mot per-
sonal, häleri och andra allvarligare stölder. 13 Dessa företag eller 
verksamheter hade oftast väktartjänster som ett förebyggande stöd i 
anslutning till enskilda fastigheter. Förslaget om ordningsvakter 
enligt LOV §3 väcktes både för att stävja stök på allmänna platser 
men också för att tydliggöra för missbrukande personer hur de ska 
undvika att störa allmänheten. En grundläggande orsaksanalys gjor-
des inte vid denna tidpunkt i den bemärkelse BRÅ nämner (BRÅ 
2018, s. 28), men i mars 2017 tog Fastighetsägare i Gamlestaden ini-
tiativet att sondera intresset för ett LOV §3 bland medlemmar och en 
del andra företag i det aktuella området. 14

Fastighetsägare i Gamlestaden ansökte om LOV §3
Frågan om LOV §3 togs upp under 2016 på de gemensamma
Trygghetsmöten som hålls i Gamlestaden två gånger per år. På dessa 
möten träffas representanter för fastighetsägare, kommunen, polisen 

13 Verksamheter i stadsdelen hade länge haft problem med godsstölder, som bland annat har kunnat 

säljas under inköpspris på en näraliggande marknad (Göteborgs-Posten 2019-10-25 och 2019-12-16; SvT 

2018-06-14). 14 Notat Fastighetsägare i Gamlestaden 2017-04-03.
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och andra intresserade lokala aktörer. I samband med ett sådant 
Trygghetsmöte lyftes frågan om en gemensam upphandling av 
ordningsvakter skulle kunna göras. Det bedömdes som troligt att de 
sammanlagda kostnaderna för väktartjänster på så sätt skulle kunna 
minskas, eftersom ordningsväktare har en större befogenhet att röra 
sig i ett angivet geografiskt område. En samordnare för säkerhets-
frågor anlitades, och denna höll ihop ansökningsprocessen om ett 
LOV §3. Ansökan lämnades in till polisen under våren 2017 och ett 
beslut fattades 2017-06-29 av Polismyndigheten om att ett LOV §3-
område skulle inrättas (dnr A187.988/2017). Därefter samordnades 
upphandlingen av ordningsvaktstjänsterna av Fastighetsägare i 
Gamlestaden, och själva insatsen startades upp i januari 2018. När 
detta skrivs gäller ett förlängt beslut fram till juni 2021 (dnr 
A188.223/2019).

Till LOV §3-ansökningarna bifogades den aktuella kartan för det 
definierade LOV §3-området (figur 2.4), som bland annat också visar 
att tre fastighetsägare står utanför denna insats, men drar potentiellt 
stor nytta av den. Fem av de lokala fastighetsägarna anlitade inte 
väktartjänster initialt, men två av dessa anslöt sig till den gemen-
samma upphandlingen. Denna fråga är av principiellt intresse, hur 
kartor bestäms och hur aktörer delar bär gemensamma kostnader, 
vilket jag kommer att återkomma till. 

Polisen godkände fortsättningsansökan för LOV §3 med med föl-
jande motivering: 

De förordnade ordningsvakterna ingriper vid ett stort antal ordnings-
störningar. Polisområdets yttranden beskriver att ordningsstörning-
arna i området inte kan hanteras utan personal med särskilda befo-
genheter och att Polismyndigheten inte har resurser att avdela polis-
män för dessa uppdrag utan att annan veksamhet blir lidande. Mot 
bakgrund av detta […] gör Polismyndigheten bedömningen att […] 
det är av väsentlig betydelse att ordningsvakter får förordnas på aktu-
ellt område. Ansökan beviljas därför. (Dnr A 188.223/2019)



15

Ett vaktbolag tillhandahåller två vakter som ronderar det aktuella 
området kl 11:30 till 19:30 på vardagar.15 Beslutet gäller det på kartan 
avgränsade område dit allmänheten har tillträde, och även de buti-
ker och restauranger som angränsar till bostadsområdet. De verk-
samheter som behöver ytterligare väktartjänster fortsätter att köpa 
till sådana tjänster, exempelvis på helger och sena kvällar. 

Figur 2.4 LOV §3-området i Gamlestaden, Göteborg

Kommentar: LOV §3-området gäller allmänna platser väster om Banérgatan samt 
söder om Artillerigatan och väster om Hornsgatan (område 1), söder om 
Artillerigatan och öster om Hornsgatan (område 2), Norr om Artillerigatan samt 
öster om Banérsgatan och väster om Brahegatan (område 3), samt Norr om 
Artillerigatan samt öster om Brahegatan (område 4). LOV §3-insatsen innefattar 
inte innergårdar. 

15 Dessa tider är resultatet av en förhandling mellan de finansierande parterna. Dessa tider var den 

gemensamma nämnaren. Tider därutöver fick respektive part ordna på annat sätt.
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Inom området finns bland annat offentlig verksamhet såsom folk-
tandvård, vårdcentral, en psykiatrisk mottagning, varulager, en 
livsmedelsaffär och ett Systembolag. Inom området finns även ett 
grönområde i anslutning till parkeringsplats och den förbipasse-
rande Säveån, där många boende upplever sig otrygga. Ordnings-
vakterna rapporterar incidentrapporter till sin arbetsgivare, och när 
det är påkallat görs även avvisningar, ingripanden och polisanmäl-
ningar. 

Organiseringen av LOV §3-insatsen
Uppdragsgivare för LOV §3-insatsen är tre verksamheter (Coop, 
Systembolaget och SKF) samt tre fastighetsägare (Bostadsbolaget 
Poseidon, Hemfosa fastigheter och Fastighetskontoret Göteborgs 
Stad). Dessa finansierar insatsen i olika stora andelar, vilken totalt 
kostar 1,8 miljoner kr per år. Den leds av en säkerhetssamordnare på 
uppdrag av Fastighetsägare i Gamlestaden, och levererande 
entreprenör är ett vaktbolag som  i sin tur tillhandahåller vakt-
personal. Ordningsvakternas huvudsakliga uppgift är att se till att 
den allmänna ordningen upprätthålls, och att allmänheten känner 
sig trygg. Arbetsområdet är det offentliga rummet utomhus i 
samband med hållplatser, trottoarer, torg, systembolag, parkeringar
och andra platser som kan anses som allmänna. Insatsen omfattar 
alltså inte källare, trappuppgångar eller innergårdar. 

2.2 Utvärderingens generella bidrag
Det finns mycket få utvärderingar av LOV §3-områden i Sverige. 
Därför är föreliggande utvärdering intressant i sig, men den har 
också ambitionen att bidra till tre lite större diskussioner:

Bidrar LOV §3-insatsen i Gamlestaden med det resultat som 
finansiärerna av insatsen tänkte sig? 
Är LOV §3 en långsiktigt hållbar lösning?
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3 Forskningsöversikt

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om LOV §3 ordningsvakter i 
Sverige och fya olika kriminologiska teman som är relevanta för förelig-
gande studie. 

Forskning och utvärdering om ordningsvakter och LOV §3 specifikt 
har i princip saknats helt och hållet intills nu.16 Ett undantag är läns-
styrelsen i Skåne som år 2018 tog initiativ till att kartlägga de 
skånska LOV §3-områdena. Det visade sig att det fanns i 14 av 33 
skånekommuner (Nilsson 2018). Ytterligare omkring 500 sådana 
finns runtom i landet, ett känt exempel finns i Uppsala:

”I Uppsala finns Sveriges största så kallade LOV3-område, alltså ett 
område som utgör geografisk gräns för ordningsvakters befogenheter. 
Det täcker stora delar av stadens centrum, men Erik Pelling (S), ordfö-
rande i kommunstyrelsen, vill göra området större.

- Vi hade sett ett minskande antal poliser under en lång tid och då var 
vi tvungna att sätta in en insats i väntan på fler poliser. Det här kan 
aldrig vara tänkt som en permanent lösning, men vi ser att det är 
uppskattat av Uppsalaborna och att det ökar tryggheten, säger Erik 
Pelling.”  (Göteborgs-Posten 2019-04-08)

I Storgöteborg finns närmare ett sextiotal olika §3-områden, vanligen 
i anslutning till handelsplatser, offentliga sammanträdeslokaler, 
sjukhus, resecentrum och lokaler där socialtjänsten finns. I Stock-
holm finns motsvarande områden i anslutning till tunnelbanan. Där 
finns även mobila team som samverkar mellan olika myndigheter 

16 I sökningar i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS finns inga träffar på ”LOV §3” eller ”ordnings-

vakter” för vare sig forskningsmaterial eller studentuppsatser. Ett standardverk finns utifrån ett juridiskt 

perspektiv (Munck m fl 2005) och en reportagebok (Guwallius 2017).
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och civilsamhälle utifrån behov.17 Det pågår en diskussion mellan 
polismyndigheten i Göteborg och Stockholm mot bakgrund mot vad 
som uppfattas att olika bedömningar görs av myndigheten i olika 
delar av landet. Göteborgs Stad har drivit ett ärende där man önskar 
göra en central del av staden i anslutning till gallerian Nordstan till 
ett LOV §3-område, som polismyndigheten tidigare har avfärdat, 
men som Staden sedan drivit vidare i Kammarrätten.18 Dagens Ny-
heter skriver om ärdendet:

”Polischefen i Göteborg Erik Nord säger att han – efter att tidigare ha 
avfärdat kommunens propåer – i somras upplevde att ”vi borde
kunna mötas om vi inom polisen får styra det här i högre omfattning”.

– Jag syftar på när på dygnet som vakterna tjänstgör, om vi kan av-
göra var de ska rikta in sig, om hur vi kan kommunicera. Fungerar det 
väl kan ordningsvakter bli ett tillskott där vi inte har poliser att stoppa 
in i dag, säger Erik Nord.” (Dagens Nyheter 2020-02-05, fet stil i origi-
nal)

I Uppsala täcker LOV §3-området större delen av innerstaden, och i 
Göteborg finns en politiskt ambition hos den moderatledda kom-
munstyrelsen att åstadkomma något motsvarande (Göteborgs-
Posten 2019-11-30). Liknande processer pågår i Staffanstorp och i 
Mariestad. Det är mot denna bakgrund som regeringen i november 
2019 tillsatte en särskild utredare som ska göra en översyn av lag 
(1980:578) ordningslagen och ordningsvaktsförordningen 
(1980:589).19 I föjande del avsnitt kommer den aktuella forskningen 
att redovisas med fokus på fyra teman som har identifierats i sam-
verkan med BID Gamlestaden. 

17 https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/trygghetsarbete/

18 https://www.dn.se/nyheter/nytt-besked-ordningsvakter-kan-fa-bevaka-stort-omrade-i-centrala-

goteborg/

19 Dir 2019:89, Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter.
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Krimimologisk forskning – ett brett kunskapsfält
Självklart är forskning om de problem som ledde till initieradet av
LOV §3 i Gamlestaden inte obefintlig. Forskning om brottslighet och 
trygghet är bred och omfattande inom ramen för det kriminologiska 
kunskapsfältet. Detta är omfattande och kan inte i sin helhet redogö-
ras för här. 

En övergripande paradox inom kriminologin är den så kallade 
trygghetsparadoxen som kan vara relevant att ha i åtanke inom ramen 
för detta arbete. Med trygghetspararadox menas att ibland uppträ-
der statistiska mätningar som visar att vissa brott minskar – samti-
digt som allmänheten uppfattar sig som mer otrygg. Detta kan bero 
på hur de brott som begås ramas in medialt eller hur kommersiella 
intressen lobbar för att politiker ska besluta om vissa handlings-
mönster eller politiska strategier. Sydsvenskan skriver till exempel 
att rädsla för inbrott ökade samtidigt som inbrotten minskade med 
30 procent (Sydsvenskan 2017-02-10; jfr Persson 2014 samt ESO 
2019:6). Paradoxen kan delvis förstås av att äldre generellt är mer 
otrygga relativt yngre, och det finns en potentiell marknad för att 
denna grupp ska känna sig allt räddare och investera i exempelvis 
villalarm. 

Brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete är ofta helt 
olika saker, men som delvis sammanfaller. Man talar här exempelvis 
om situationell prevention, det vill säga att förebygga möjligheten att 
begå brott genom att reducera sannolika brottsmöjligheter, öka upp-
täcksrisker eller öka den potentiella kostnaden för att genomföra ett 
brott (ES0 2019:9, s. 73f; Cohen & Felson 1979). Med social prevention
avses sociala insastser som utbildning, familjestöd och sådana insat-
ser som förmodas reducera sannolikheten att brott ens inträffar (jfr 
ESO 2019:9, s. 77ff). Dessa perspektiv bidrar på var sitt sätt med för-
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ståelse för hur antalet kriminogena faktorer20 kan reduceras, samtidigt 
som individers mognad och utveckling stärks (Andershed & An-
dershed 2019). 

De problem som föranledde LOV §3-insatsen i Gamlestaden kan 
sammankopplas med olika kriminella företeelser, och med olika 
typer av upplevd otrygghet i stadsrummet och i boendemiljön. Jag 
har fördjupat mig i fyra olika delteman som har valts ut i samråd 
med BID Gamlestaden och BRÅ. Vi har gemensamt bedömt att det 
var dessa frågor som behövde belysas i relation till det utgångsläge 
som rådde i Gamlestaden innan LOV §3-insatsen startade. 

3.1 Hur bedömer intressenterna konsekvensen 
av ordningsvakternas närvaro?
Den aktör, eller huvudman, som har burit initiativet om att inrätta 
ett LOV §3-område är primärt Fastighetsägare i Gamlestaden/BID 
Gamlestaden. De genomförde först en förfrågan om intresse fanns 
hos en del medlemmar, och när så var fallet, togs frågan vidare fram 
tills det polisiära tillståndet fanns på plats och ordningsvakterna 
kunde upphandlas. Här gjordes en relativt snabb analys att ökade 
befogenheter för ordningsvakter istället för väktare förmodades 
både kunna stävja brottslighet och öka den upplevda tryggheten. 
Med intressenter avses här de sex aktörer som gemensamt finansierar 
§3-insatsen. 

I den initiala analysen bland intressenterna fanns också en viss 
förhoppning om att poolade resurser skulle kunna ge mer väktartjäns-
ter för pengarna. En poolad budget innebär att flera olika aktörer går 
samman för att tillsammans finansiera en tjänst, en aktivitet eller en 

20 Med	kriminogena	faktorer avses	sådana	faktorer som	i	högre grad	främjar	brottsliga	beteenden,	till	exempel	hög	arbetslöshet,	konflikter	och	våld, psykisk	ohälsa,	missbruk,	kön	och	ålder.	
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investering. Exempel på poolade budgetar är samordningsförbund, 
vetenskapsparker eller olika strategiska utvecklingsprojekt där 
finansiering delas mellan flera olika parter (jfr Hultberg et al 2005). 
Poolade budgetar finns ofta i sammanhang där hybridsamverkan på-
går mellan flera olika silo-organiserade verksamheter, organisationer 
eller myndigheter (Toivonen 2016; Dormandy 2012).  

Huvudsakliga skäl för betalande intressenter att engagera sig i 
LOV §3-insatsen var att man hoppades på att mervärdet skulle bli 
större jämfört med de insatser man lade in före LOV §3, eller med 
andra ord, man hoppades att kostnaderna skulle minska eller stanna 
på bibehållen nivå, samtidigt som man hoppades att brottsligheten 
skulle minska och tryggheten öka. 

3.2 Flyttar brottsligheten vidare? Om hot spots i 
det offentliga rummet 
En stor del av kriminologisk forskning har intresserat sig för frågan: 
varför begår människor brott? Under senare tid har alltmer fokus 
lagts på förklaringar till varför brottslighet koncentreras till vissa 
platser och vissa miljöer, och hur detta kan förstås och förklaras. Ett 
viktigt bidrag till förståelsen av detta ges av rutinaktivitetsteorin, 
som bygger på att tillfället gör tjuven. Enligt teorin begås brott därför 
att det finns a) motiverade förövare, b) lämpliga objekt eller offer,
och en c) avsaknad av kapabla väktare. Kapabla väktare i denna 
bemärkelse kan både vara faktiska poliser, ordningsvakter eller mot-
svarande, men det kan även vara kameror eller allmänheten i gene-
rell bemärkelse. Utifrån denna teori begås brott mest sannolikt där 
det finns ett obevakat tillfälle och en gärningsperson som är motive-
rad, samt ett lämpligt objekt eller offer (Cohen & Felson 1979).
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Ett mer långtgående fenomen är när kriminalitet eller kriminella 
personer länkas samman med vissa platser över lång tid, kanske 
decennier. Det kan handla om parkeringsplatser som inte är upp-
lysta, gångtunnlar där personer rånas eller andra dolda platser där 
chansen att åka fast för ett brott är liten (Newman et al 1997). Samti-
digt är situationella preventionsteorier mycket kritiserade, eftersom 
det ofta visats att om tjuven inte hittar inkomster på ett ställe, så 
finner hen dem någon annanstans. Man talar om överflyttningar 
eller diffusion, där överflyttningar innebär att brotten sker på någon 
annan plats (crime displacement), vid annan tidpunkt eller andra typer 
av mål. Med diffusion menas att den totala brottsnivån faktiskt avtar
– även utanför själva insatsområdet, det vill säga att den totala 
brottsnivån sjunker eller minskar. Detta är förstås en empirisk fråga 
att undersöka i enskilda fall (BRÅ 2010:11, s. 42ff; Telep m fl 2014; 
Gurette & Bowers 2009). Det är högre sannolikhet att omflyttning av 
brottsligheten sker då den är kopplad till högmotiverade personer i 
tungt missbruk, medan diffusion mer sannolikt sker för brottskate-
gorier kopplade till typisk ungdomsbrottslighet.

Weisburd (2015) är intresserad av varför kriminalitet ibland växer 
sig fast i vissa sammanhang, i vissa miljöer eller på platser där dessa
mönster tycks svåra att bryta (BRÅ 2010:11). Polisen internationellt 
och i Sverige arbetar ibland med hot-spots eller platser som är ”heta” 
för droghandel, under längre eller kortare perioder. Ibland kan det 
handla om vissa tider på dygnet, medan andra tider inte är så heta. 
”Plattan” vid Sergels Torg i Stockholm är en sådan plats, känneteck-
nad av många, korta anonyma möten. När sådana platser är kända
kan ett förebyggande arbete läggas upp, men om de alltför ensidigt 
fokuserar på ”de onda” mot de ”goda” kan angreppsättet förvärra 
situationen (BRÅ 2010:11, s. 53). Det tycks snarare vara värdefullt att 
på sådana platser fokusera på goda relationer mellan allmänheten, 
missbrukargrupper och polisiära relationer tillsammans med kring-
liggande insatser från socialtjänst och göra platsanlyser som besvar 
frågor såsom tidpunkt på dygnet, årstid, exakt plats, vilka är på plat-
sen (ibid, s. 53f). Ofta är missbruksproblematiken en orsak som mo-
tiverar gärningspersoner till kriminella aktiviteter, och så länge såd-
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ana mönster inte bryts kvarstår problematiken totalt sett. En kritik
gentemot platsrelaterade eller situationell prevention är att krimina-
litetens grundproblem inte åtgärdas. En viktig faktor i samman-
hanget är också att de flesta personer som passerar en het plats inte
begår brott alls.21

En farhåga som fanns hos några av intressenterna i Gamlestaden 
var att ordningsvakter skulle kunna resultera i att missbrukande 
personer i högre utsträckning skulle förflytta sig in i trapphus, portar 
och källare. Sådana överflyttningseffeker skulle då kunna innebära 
att tryggheten försämrades för de boende. I den kommande under-
sökningen kommer jag att ställa frågor om både eventuella över-
flyttningseffekter och om §3-insatsen påverkar de aktuella hotspots
som finns i §3-området i Gamlestaden. 

3.3 Ökad trygghet, eller otrygghet—och för 
vilka?
Trygghet upplevs på olika sätt av olika människor, vilket i sig är en 
trygghetsparadox. En majoritet av befolkningen, eller 72 procent, upp-
lever sig ganska eller mycket trygga när de går ut i sitt eget bostads-
område. Samtidigt upplever kvinnor sig mer otrygga jämfört med 
män, och äldre uppfattar sig vanligen mer otrygga jämfört med de 
yngre, trots att de ynge är mer utsatta för brott – särskilt unga män. 
Av dessa orsaker väljer kvinnor oftare en annan väg hem, eller av-
står från aktiviteter utanför bostaden kvällstid, trots att sannolikhet-
en är som lägst att de drabbas av något brott (NTU 2019, kapitel 4). 

21 En	grundläggande	värdering	hos	medborgare	att	följa	gemensamt	uppsatta	regler	och	lagar	är	därmed	en	fundamental	aspekt	av	varför	merparten	av	människor	som	vistas	även	på	Plattan	eller	andra	liknande	ställen	inte	begår	brott.	Här	är	individers	normer	en	betydelsefull	faktor,	som	antas	påverkas	bland	annat	av	uppväxtförhållanden	och	normsättande	förebilder	(Tyler	och	Huo	2002).
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Ett exempel på trygghetsparadoxen är när äldre kvinnor, som of-
tare känner sig otrygga att gå ut efter mörkrets inbrott, kan uppleva 
en ökad trygghet med uniformerad personal närvarande i stadsrummet 
(BRÅ 2019:1; Ceccato 2016; Kullberg m fl 2009). Samtidigt kan män 
uppleva minskad trygghet när uniformerade yrken inträder i stads-
rummet (ESO 2019:9, s. 79; NTU 2018; Nilsson 2018; Van De Veer 
2012; Frattaroli 2010; Powell 2000). Bland ungdomar kan formella 
yrken och uniformer försvåra ett brottsförebyggande arbete som 
förutsätter trovärdig information och samarbete (Nilsson, s. 22). 
Andra sårbara eller särskilt utsatta grupper kan potentiellt också 
komma att påverkas på endera sätt av ordningsvakters närvaro.

Därmed är det troligt att olika grupper i samhället relaterar till 
polis och andra uniformsyrken på varierande sätt, en del mer posi-
tivt medan andra grupper relaterar mer negativt. Detta är relevant 
att undersöka vidare i föreliggande studie genom att undersöka om 
eventuella skillnader kan avläsas i relation till ordningsvaktsinsat-
sen. 

3.4 Ansvar för ordning och säkerhet
Traditionell gatupatrullering, eller policing, kan leda till minskad 
brottslighet utifrån rutinaktivitetsteorin, åtminstone om det minskar 
antalet tillfällen som kriminella ges att begå brott eller avhåller kri-
minella från sådan aktivitet. Patrullering kan uppfattas som att 
statsmakten är närvarande, eftersom det ytterst är polis och militär 
som ska skydda medborgarna från potentiella faror. Numera kan 
även teknisk övervakning som exempelvis kameror räknas som po-
tentiella verktyg inom detta område. Samtidigt kan sådan patrulle-
ring också uppfattas av vissa grupper som ett hot. Evidensläget för 
dessa typer av polisiära metoder är omdebatterat och det är oklart 
vilka effeker gatupatrullering egentligen har (ESO 2019:9, kapitel 4). 
Vi vet att det ofta begås brott mitt framför ögonen på polisen, ord-
ningsvakterna, väktare, bevakningskameror, fältare eller allmänhet-
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en, och då kan det tolkas som att teorin faller (Andershed & Anders-
hed 2019, s. 9). 

Statens våldsmonopol
Utifrån politisk teori om vad som egentligen är statens minsta mini-
mala uppgift, står det klart att militära och polisiära uppgifter är vad 
den minimala staten bör göra. Statens mest fundamentala existens-
berättigande ligger i att staten kan skydda sina medborgare gente-
mot yttre och inre fiender (Nozick 1974; Lewin 1998). Statens 
våldsmonopol är vad skattebelarare får tillbaka genom att under-
ordna sig en stat och därmed tvingas att betala skatt till denna. 

Det minsta medborgarna kan förvänta sig tillbaka i detta samhälls-
kontrakt22 är att staten eller det offentliga levererar trygghet och all-
män ordning till sina samhällsmedlemmar. Detta står även i Polisla-
gens (1984:387) första paragraf:

1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och 
trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och an-
nan hjälp.

Ordningsvakter  har funnits i decennier som ett komplement till 
polisen. Polisen har haft möjlighet att komplettera sina insatser med 
personer som förordnats att utföra vissa begränsade uppgifter, vilket 
går tillbaka till den tid då hela polisverksamheten var kommunal (Ds 
2003:50, s. 30). Samtidigt som ordningsvakternas roll har ökat i sam-
hället, är det centralt att betona deras ”medverkande roll” enligt 1 § 
lag om ordningsvakter. Denna markering innebär att det är polisen 
som har huvudansvaret för den allmänna ordningen, medan ord-
ningsvakter endast kan ”medverka” till densamma. 

Ordningsvakter – en tillfällig, permanent lösning?

22 Jfr. Hobbes (1962) och Rosseau (1994). 
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Samtidigt är realiteten idag i den moderna globaliserade ordningen 
att polisens uppgifter har blivit fler, mer regionala, mer nationella 
och alltmer transnationella. Därmed ökar kraven på att polisen del-
vis måste arbeta på ett annorlunda sätt. Det är inte självklart att poli-
sen syns ute på gator och torg i städer eller på landsbygden, eller på 
ungdomarnas fritidsgårdar. Därtill har polisen ett rekryteringsun-
derskott, inte minst eftersom myndigheten befinner sig i en generat-
ionsväxling. Konsekvensen har många gånger blivit att vaktbolag 
och säkerhetstjänster emellanåt får träda in och komplettera i enklare 
polisiära uppgifter (Ds 2003:50, s. 27). Därav blir föjande studie in-
tressant för att förstå interaktionen mellan det polisiära, det kommu-
nala och bevakningsföretagets ordningsvakter i det lokala samman-
hanget. Dessa frågor sammanfattas i nedanstående figur 3.1, till-
sammans med övriga frågor som introducerats tidigare i detta kapi-
tel.

Figur 3.1 Forskningsteman för utvärderingen av LOV §3

Kommentar: Sammanfattning av utvärderingens frågeställningar.

Figur 3.1 avser att illustrera de huvudfrågor som ställts i denna ut-
värdering (innanför triangeln). LOV §3-insatsen symboliseras av den 

Statens roll?

Nya hot-spots?

Intressenternas bedömningar?
Genusskillnader?



28

vita cirkeln. Utanför utvärderingen döljer sig principiellt större frå-
gor, som jag återkommer till i rapportens avslutande diskussion.
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4 Utvärdering av LOV §3-
insatsen i Gamlestaden

Detta kapitel inleds kortfattat med lagstiftarens förutsättningar för LOV 
§3-insatser, hur regelverket är utformat och hur praxis ser ut i stort i Sve-
rige. Därefter redogörs för den lokala LOV §3-insatsen i Gamlestaden samt 
för utvärderingens övergripande syfte och frågeställningar. Kapitlet avslu-
tas med en redogörelse för effektutvärderingens upplägg.

4.1 Lagstiftarens villkor för LOV §3
Polisen har huvudansvaret för den allmänna ordningens upprätthål-
lande (prop. 1979/80:122, s. 64). Samtidigt finns det i denna funktion 
en flora av olika komplementära aktörer. Det finns olika aktörer som 
bidrar till trygghet i det offentliga rummet, där både ”trygghetsvär-
dar”, fältgrupper, väktare och ordningsvakter (Nilsson 2018, s. 11f). 
”Trygghetsvärdar” finns i en del kommuner under lite olika be-

teckningar. De har inte genomgått någon formell utbildning och har 
inte till uppgift att upprätthålla allmän ordning. I en del skånska 
kommuner utför sådana värdar exempelvis rondering i skolor efter 
stängningsdags. De ska inte ingripa i någon våldsam situation, utan 
ska skyndsamt tillkalla polis, sjukvård eller räddningstjänst om så-
dant behov skulle infinna sig. 

Fältgrupper finns i de flesta kommuner. Det är en grupp personer 
med kompetens från ungdomarnas fritidsområde och/eller social-
tjänst. Fältsekreterare arbetar uppsökande med ungdomar upp till 18 
år, särskilt på kvällar och helger. De arbetar med att skapa relationer 
och förtroende hos ungdomarna och syftet är att skapa relationer till 
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alla unga, men särskilt att identifiera individer i rikzon för missbruk 
eller kriminalitet. 

Väktare är anställda av privata bevakningsföretag med uppgift att 
utföra bevakning i samband med en byggnade eller fastighet. En 
väktare ska vara över 20 år, ha genomgått en utbildning på 128 lekt-
ionstimmar och genomföra praktik om minst 160 timmar.23

Ordningsvakter har en grundutbildning om minst 80 timmar och 
ha blivit godkänd av Polismyndigheten. Även ordningsvakter är 
minst 20 år gamla, och de genomför en fortbildning var tredje år. 
Förordnandetester och sluttester görs av Polismyndigheten. Ord-
ningsvakter förordnas vanligast vid allmänna sammankomster, of-
fentliga tillställningar, lokaler med utskänkningstillstånd (Lag 
1980:578 om ordningsvakter, 2 §). Ordningsvakter kan även förord-
nas vid domstolars säkerhetskontroll (2a §), vid offentliga samman-
träden i kommuner och landsting (2b §) samt ”[O]m det finns ett sär-
skilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, får ord-
ningsvakter förordnas även i annat fall än som avses” (3 §).

Enligt denna tredje paragraf, ”LOV §3”, kan tillstånd ges av Po-
lismyndigheten för att ordningsvakter ska kunna röra sig inom ett 
begränsat område. Detta kan till exempel vara aktuellt i ett område 
där flera aktörer har väktartjänster och där olika verksamheter drab-
bas av hot, ringa eller grova stölder. Väktare kan inte springa efter 
personer när sådana incidenter inträffar, medan ordningsvakter har 
befogenhet att röra sig inom det geografiskt definierade LOV §3-
området. Ett sådant område kan beviljas om det finns sakliga grun-
der ”av väsentlig betydelse från allmän synpunkt”, men det är Po-
lismyndigheten som avgör dessa tillståndsärenden från fall till fall.24

23 Rikspolisstyrelsen författningssamling RPSFS 2012:18 FAP 579-2, 38ff.24 Det är också väsentligt att ta hänsyn till att eftersom polisen har tillsynsansvar över ordningsvaktsakti-

viteterna inom respektive område, finns det en naturlig gräns för hur många ordningsvaktsområden som 

bör finnas (Ds 2003:50, s. 43).
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Idag används LOV paragraf 3 långt mycket mer än avsett då la-
gen tillkom (dir 2019:89, s. 3), då större geografiska områden beviljas 
tillstånd, och det har även förekommit initiativ att hela kommuner 
önskar bli LOV §3-områden. Denna trend innebär en viss förskjut-
ning från det offentliga/polisiära, till det privata. Ordningsvakter 
kan finansieras både av en kommunal aktör eller av en eller flera 
privata aktörer. 25

Det är denna utveckling som föranledde att Polismyndigheten i 
juni 2018 inkom med en skrivelse till Justitiedepartementet 
(Ju2018/03476/L4), med en uttrycklig önskan om att ordningsvakt-
slagen behöver ses över. I november 2019 beslutade regeringen såle-
des om att tillsätta en utredning för detta ändamål (dir 2019:89). 

4.2 Vad består själva LOV §3-insatsen av?
Flera olika intressenter och näringsidkare hade på BID Gamlestadens
Trygghetsmöten26 berättat om störningar och problem i centrala delar 
av Gamlestaden, och under våren 2017 kom frågan om att ansöka 
om  ett gemensamt LOV §3-område på tal. Det beslutades att Fastig-
hetsägare i Gamlestaden skulle ta initiativet vidare och att ansöka 
om ett LOV §3-område, och därefter samordna upphandlingen av
tjänsterna.27

Föreliggande utvärdering har jag valt att basera på en programteo-
riansats, där antagandet är att problemet med störningar skulle 
minska med LOV §3-ordningsvakter (insatsen), därför att de kan 

25 P4 Väst FAKTA: Kommunerna med ordningsvakter (2017-12-06).26 Dessa Trygghetsmöten	anordnas	två	gånger	per	år	sedan	2016	av	Fastighetsägare	i	Gamlestaden/BID	Gamlestaden		tillsammans	med säkerhetssamordnaren. Inbjudan	till	mötena	går	ut	brett, och deltagare här 

är vanligen både fastighetsägare, kommunen, verksamheter, polisen, ideella föreningar och representanter 

för allmänheten.27 Minnesanteckningar Trygghetsmöte 2016-04-29, 2016-09-30, 2017-01-27, 2017-09-15.
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röra sig i stadsrummet och har högre befogenheter jämfört med väk-
tare.

En programteori är en teori om hur problem sammankopplas med 
aktiviteter för att åstadkomma en handlingspolicy som förhopp-
ningsvis leder till en förändring eller förbättring. En sådan program-
teori består av flera olika delar (Rossi, Freeman & Lipsey 2004; Olson 
m fl 2019). Den första delen är en behovsanalys, den andra utgörs av 
utformande av insatser, den tredje av aktiviteter och den fjärde av 
resultat.28 I denna rapport fokuserar jag på att kartlägga förhållan-
dena före insatsen, t0, och därefter tar själva utvärderingen fasta på 
att värdera eller bedöma förhållandena under vintern 2019/2020, 
som här antas vara t1. 

Figur 4.1 Programteori

Kommentar: Fitt efter Rossi, Freeman och Lipsey 2004. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser
De brottsförebyggande aktiviteter som §3-ordningsvakterna genom-
för är att patrullera området dag- och kvällstid, att se till att den 
allmänna ordningen upprätthålls och att förebygga störande 
aktiviteter. Ordningsvakterna ska jobba nära polisen, men har en 

28 Ofta består effektanalysen av analyser på kort och lång sikt, men det är endast reultat på kort sikt som 

kan följas upp i föreliggande utvärdering.

0 1
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betydligt högre närvaro än vad polisen kan ha. Ordningsvakterna 
täcker dessutom av ett betydligt större område jämfört med vad som 
normalt ligger i traditionella väktares uppdrag.

Ordningsvakterna arbetar i det angivna LOV §3-området under 
dagtid och kväll, måndagar till fredagar kl 11:30 – 19:30. Särskilda 
platser att hålla under uppsikt i det aktuella området är hållplatser, 
sittbänkar, godsmottagningar, ett allmänt torg och i viss mån även 
förråd och trapphus ifall obehöriga vistas där. När påverkade 
personer påträffas i större grupp anvisas de till platser där de inte 
stör allmänheten. Om eller när incidenter inträffar kan näringsidkare 
eller allmänheten ta kontakt med ordningsvakterna som på relativt 
kort varsel kan infinna sig (inom max 20 minuter). Ingripanden kan 
även göras och polis tillkallas. 

Ordningsvakterna ska främst ha en relationsskapande roll till den 
breda allmänheten som bor i stadsdelen, men även till den 
dagbefolkning som pendlar in till sina arbeten. Ordningsvakterna 
kan även anvisa folksamlingar som ibland koncentreras vid 
exempelvis allmänna hållplatser till platser där de inte upplevs lika 
störande. Ordningsvakterna kan dessutom agera på larm och de 
rapporterar löpande om de incidenter som behöver rapporteras till 
polis eller till den egna arbetsgivaren. Huvuduppgiften är att bidra 
till den allmänna tryggheten inom det utpekade LOV §3-området. 

Figur 4.2 Utsikt över Säveån
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Foto: Ylva Norén Bretzer.

4.3 Syfte och frågeställningar
Det finns ett betydande praktiskt och vetenskapligt intresse av att 
utvärdera konsekvensen av den gjorda insatsen. Det vetenskapliga 
intresset består i att givet det aktuella forskningsläget belysa de 
konkreta frågorna, som kan bekräfta eller ge ny kunskap till forsk-
ningen. Praktiskt, därför att praktiken är behjälplig att få ta del av 
insatsernas reella nyttor och eventuella negativa konsekvenser, 
väntade såväl som oväntade. En utvärdering är inte bara en 
uppföljning, utan också en värdering av vad som har fungerat i linje 
med uppdragsgivarens intentioner, och vad som blivit oförutsedda 
konsekvenser (Rossi, Freeman & Lipsey 2004). Den här typen av 
insatser har sällan utvärderats i Sverige, och därmed har 
utvärderingen också ett värdefullt kunskapsgenererande motiv.

Fyra frågor har bedömts realistiska och intressanta att 
utvärdera i området, med anledning av de tillkomna LOV §3-
insatserna. Utifrån intressenternas förväntningar, och kringliggande 
aktörers erfarenheter, är det värdefullt att ställa frågan
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F1: Hur bedömer intressenterna i Gamlestaden (affärsidkare, bo-
ende, polisen) konsekvensen av ordningsvakternas närvaro?

Denna fråga handlar om eventuella verifieringsbara skillnader 
”före” och ”efter”, mellan hösten 2017 och våren 2019 i detta 
avseende. Material här är Polisens statistik  över polisanmälda brott, 
samt statistik från Göteborgs Stad. Dessutom bidrar utvärderaren 
med intervjuer med informanter29 som träffar dessa nyckelgrupper 
regelbundet, för att undersöka och bedöma hur det generella 
mönstret sett ut före och efter den aktuella insatsen. 

En andra fråga som ofta uppstår i samband med införandet av 
LOV §3-ordningsvakter, är i vilken utsträckning ”kriminaliteten 
flyttar runt hörnet” eller faktiskt avtar (omfördelningseffekter eller 
diffusionseffekter) (BRÅ 2010:11, s. 42ff; Telep m fl 2014; Gurette & 
Bowers 2009; Cohen & Felson 1979). 

F2: Flyttar brottsligheten bara vidare till nästa stadsdel eller om-
råde där LOV3-ordningsvakter inte finns?

För att kunna svara på denna fråga behöver statistik studeras, och 
polisen kommer att intervjuas om detta. En annan diskussion är att 
brott kan koncentreras till vissa mikroplatser, och inte är särskilt 
områdesspecifika (BRÅ 2010:11, s. 23ff). En tredje fråga är därför 

F3: Hur ser ordningsvakterna på sina roller i relation till ”hot 
spots” eller i relation till det definierade området?

Här kanske det går att finna polisrapportering (jfr F2), och i övrigt 
får kompletterande information inhämtas från de aktuella LOV §3-
vakterna. Här är det även värdefullt att uppdragsgivarna intervjuas i 
detta avseende.

29 Informantintervjuer är intervjuer med personer som har tillgång till unika informationsmönster som 

bygger på de organisationer, verksamheter och nätverk de representerar.
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En fjärde fråga som formulerats är i vilken utsträckning LOV §3-
insatsen uppfattas olika av kvinnor respektive män i Gamlestaden, 
utifrån att det finns en ganska betydande mängd forskning som pe-
kar på att så kan vara fallet (ESO 2019:9; NTU 2019; BRÅ 2019:1; Cec-
cato 2016; Kullberg m fl 2009). Frågan som ställdes var

F4: Bedömer du att LOV §3-insatsen har en likvärdig effekt för 
kvinnors respektive mäns trygghet i Gamlestaden, eller bedömer 
du att det finns vissa skillnader?

Dessa fyra frågor ligger till grund för den utvärdering som strax 
kommer att redovisas. 
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4.4 Effektutvärderingens upplägg
För att söka svar på studiens frågeställningar har tillvägagångssättet 
genomförts i flera steg, vilka snart redovisas i kapitel fem. 

I ett första steg har jag samlat bakgrundsmaterial om Gamle-
stadengenerellt, och om Fastighetsägare i Gamlestaden och BID 
Gamlestaden mer specifikt, för att få klarhet i de specifika omstän-
digheterna innan LOV §3 initierades, samt för att få ökad förståelse 
för stadsdelens historik, diversitet och aktörer verksamma på plats. 
Detta innefattade även deltagande på Trygghetsmöten i stadsdelen 
2018-09-27, 2019-01-24, 2019-09-20 och 2020-01-28. 

I ett andra steg satte jag mig in i den problematik som kom att 
leda till LOV §3-insatsen, men formuleringen av dessa problem blev 
givetvis mycket mer precisa när intervjuerna genomfördes. 

I ett tredje steg identifierades nyckelaktörer som var centrala för 
LOV §3-insatsens organisation, men även representanter från kom-
munen och polisen identifierades. Jag har försökt att lägga stor vikt 
vid att både höra de som har initierat och finansierat insatsen, men 
att även bredda kretsen av intervjupersoner till att vara insatta och 
berörda av frågan men inte varandes direkt ansvariga för insatsen. 

Metodologiska ansatser
De metodologiska ansatserna kan sägas bestå av en blandning av 
metoder. Det innebär att all data som kan beskriva vad som har hänt 
före och efter LOV §3-insatsen utgör värdefullt material, och på så 
sätt är jag inte bunden vid endast en metod eller ett perspektiv. Ef-
tersom det ofta i studier finns en metod-bias, kan sådana effekter 
reduceras om man arbetar med två eller flera metoder samtidigt 
(mixed-methods, Bryman 2012). I denna utvärdering kommer de hu-
vudsakliga metoderna att vara dokumentanalys, redovisning av 
statistik från polismyndigheten och kommunen, samt redovisning av 
intervjumaterial.
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Intervjupersonerna rekryterades genom att nyckelpersoner iden-
tifierades utifrån Trygghetsmötena, säkerhetssamordnaren och i kon-
takt med Fastighetsägare i Gamlestaden/BID Gamlestaden. Kontak-
tytor identifierades successivt genom ett så kallat snöbollsurval, där 
nyckelpersoner identifieras successivt i kontextens olika delar, både 
de privata och offentliga. 

De genomförda intervjuerna användes med flera syften, inte bara 
för att hämta värdefulla citat eller information som inte kan nås på 
andra sätt. Intervjuerna är värdefulla för att validera begrepp och 
företeelser, och att få access till dokumentation. Intervjuerna är också 
värdefulla för att klargöra kontraster. Vid intervjuer följer jag upp 
frågorna med följdfrågor när det är befogat, eller när intervjuperso-
nen diskuterar en vinkel som kanske inte framkommit så mycket 
tidigare under utvärderingen. Med följdfrågor kan jag i stunden 
fördjupa resonemang som inte varit tydliga under studiens initiala 
skedet (semi-strukturerade intervjuer, Kvale och Brinkmann 2014). De 
ställda frågorna är också relativt öppna för att varje svarsperson ska 
ges chansen att utveckla sina egna tankegångar i relation till frågan 
eller temat. Intervjuerna har senare transkiberats inför analysen. 

Utvärderingskriterier
De huvudsakliga utvärderingskriterier som används i denna rapport 
är bedömningen av skillnaden mellan t1 och t0 utifrån de olika 
material och data som har framkommit. Jag förutsätter därmed att 
representanter för finansiärerna såväl som för polisen eller kommu-
nen har god insyn i sina respektive ansvarsområden ute i fält. En 
lista på intervjupersonerna återges i Bilaga 1. 

Om intervjupersonerna bedömer att LOV §3-insatsen har bidragit 
med förväntad effekt, så är det ett tänkbart resultat. Om informanterna 
bedömer att insatsen haft en noll-effekt, eller om insatsen bedöms ha 
haft en negativ effekt jämfört med utgångsläget, t0, så är det två andra 
tänkbara urvärderingsresultat. 
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Dessutom är det viktigt att även hålla ögonen öppna för oväntade 
resultat, därför har jag både ställt explicita frågor om sådana (se in-
tervjuguiden) och ibland följt upp med följdfrågor när sådana ovän-
tade aspekter har kommit på tal. 

Intervjufrågor
Att fråga – och få svar, är ingen enkel konst. Kanske lika svår som att 
ge raka och tydliga svar. Utifrån att jag hade en relativt klar bild av 
problematiken – LOV §3-initiativet – läget vintern 2019/20 tidigt i 
studien, tyckte jag nog att det var relativt enkelt att utgå från de 
frågor som formulerades i forskningsansökan, och som beskrevs 
under avsnitt 4.3, syfte och frågeställningar. En mer utvecklad 
intervjuguide återfinns i Bilaga 2, och dessa frågor har justerats 
något beroende på vilken peson och roll som har intervjuats. 
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5 LOV §3-utvärderingens resultat

I följande kapitel redovisas utvärderingens resultat. I avsnitt 5.1 beskrivs 
situationen i Gamlestaden vid utvärderingens utgångsläge, vilket följs upp 
med brottsstatistik för hela stadsdelen och det specifika LOV §3-området. 
Därefter följer intervjuresultaten för studiens fyra huvudfrågor. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om studiens begränsningar. 

5.1 Brottsligheten i LOV §3-området och i 
Gamlestaden
Gamlestaden som stadsdel har under decennier haft en belastning av 
kriminalitet och droganvändning, och har så fortfarande. Samtidigt 
är de boende i stadsdelen generellt sett nöjda med sin stadsdel, åt-
minstone utifrån de trygghetsundersökningar som genomfördes 
2001 till 2015 på initiativ av Fastighetsägare i Gamlestaden. På frågan 
Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i Gamlestaden? Svarade 89 
procent positivt år 2001, och 91 procent svarade positivt år 2015, då 
den undersökningen genomfördes senast (Holmberg 2016, s. 29).30

Men i undersökningen 2015 visade det sig tydligt att allt inte var 
frid och fröjd. Öppen narkotikaförsäljning uppfattades som ett tyd-
ligt problem, och drogpåverkade personer vistades både utomhus, i 
garage och befanns i portar (ibid, s. 44).31 En intervjuperson som 

30 Med	positivt	avses	här	andel	som	svarade	”mycket	bra”	och	”ganska bra”.	Andelen	som	svarade	”mycket	bra”	ökade	från		23	procent	år	2001	till	40	procent	år	2015.31 Jfr Vårt Göteborg 2012-06-22, ”Fem platser i Gamlestan får alkoholförbud”.
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tidigare satt i styrelsen för Fastighetsägare i Gamlestaden beskrev situ-
ationen enligt följande:

”År 2013 satt jag i styrelsen, och då ändrade vi verksamhetsledarens 
roll från 75 procent till 25 procent. Vi tyckte att vi hade fått ordning på 
nedskräpning och störningar, att vi inte behövde lägga så mycket 
krut. Pang! sa det – ett år senare såg vi inflödet och vi fick signaler 
från alla håll och kanter, vad är det som händer? Det luktade maja i 
varenda fönster, det ligger pundare i trappuppgångarna, och det var 
stökigt vid hållplatserna och nere vid SKF. Vi skulle inte ha slappnat 
av så där. Den här undersökningen 2015 bara bekräftade det vi redan 
visste. Systemet hade också flyttats från Kortedala till Gamlestaden 
några år tidigare, det drog säkert också med sig en del stök. Det ligger 
ju väldigt dumt nu, precis där alla skolbarn går av eller på och där 
missbrukarna gärna hänger.” (styrelseledamot Fastighetsägare i Gamle-
staden 2008 – 2018)

Brottsligheten i stadsdelen, och då kanske främst drog-
relaterade problem, föreföll att ha ökat under perioden 2013 –
2015, efter att ha minkat under det föregående årtiondet. 
Många mindes dock hur det hade varit omkring åren runt
millennieskiftet då dessa problemtyper hade en hög intensitet. 

Figur 5.1 visar att brottsanmälningarna för Gamlestaden
under den senaste femårsperioden låg som högst år 2016. 
Kanske var detta delvis en konsekvens av polisens omorgani-
sation året dessförrinnan – eller inte, det är svårt att uttala sig 
om. Förklaringarna kan även handla om externa effekter.32

Däremot kan vi konstatera att antalet brottsanmälningar i 
stadsdelen minskade med 9,3 procent under perioden 2016-
2019. Inom det specifika LOV §3-området minskade anmäl-
ningarna med 77 stycken när 2019 jämförs med år 2016. Vi kan 
konstatera att anmälningarna år 2019 var 34 fler jämfört med 
året innan, 2018. Variationerna kan slå lite olika olika år, men 

32 Med externa effekter avses här faktorer som inte går att påverka i Gamlestaden, till exempel en mer 

narkotikaliberal syn i samhället och därmed en ökad efterfrågan på sådana preparat.
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det kan också tänkas att LOV §3-vakternas närvaro leder till 
fler polisanmälningar, vilket jag återkommer till hur det kan 
hänga ihop.

Figur 5.1. Polisanmälda brott 2015 – 2019, totalt

Källa: Polisens RAR-statistik.  Ofyllda staplar visar LOV §3-området innan själva 
LOV §3-insatsen startade. 

Polisen har kommenterat att de under 2018-19 har haft en hög när-
varo i Nordost, vilket innebär angränsande stadsdelar som Bergsjön, 
Gårdsten, Hjällbo och Hammarkullen. Polisen uppfattar att vissa 
förskjutningar i aktivitet har skett gentemot Gamlestaden, och i det 
perspektivet är de noterade minskade talen intressanta, vilket indi-
kerar att LOV §3-insatsen kan ha haft en positiv effekt. Vi kan här 
inte leda några samband i bevis, utan får nöja oss med konstatera att 
siffrorna indikerar en förbättring vad gäller LOV §3-området under 
periodens senare del 2018-2019 jämfört med åren 2015-2017. Vi fin-
ner även en motsvarande förbättring i hela stadsdelen Gamlestaden, 
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vilket talar emot hypotesen om eventuella spridningseffekter, (F2 och 
stycke 3.2). 

Tabell 5.1 Antal brottsanmälningar 2015 – 2019, normalbrott

Totalt 289 320 261 209 243
NORMALBROTT
Bedrägeri33 8 12 1 4 11
Förlorat gods 11 15 21 10 14
Misshandel34 15 23 8 10 16
Narkotika35 3 26 10 8 18
Ofredande, olaga hot eller
hemfridsbrott 16 12 9 11 30
Olovlig körning, olovl förfogande 
el rattfylleri 19 23 23 4 6
Skadegörelse, klotter, parkerings-
skada, smitning 45 56 69 38 29
Rån 9 4 2 9 6
Stöld, ringa stöld (snatteri), in-
brott el bilinbrott, eller cykelstöld 97 111 84 92 90

Övriga 66 38 31 20 22

Kommentar: Siffrorna gäller brottsanmälningar inom LOV §3-området. Med 
”normalbrott” avses här alla polisanmälda brott utom mord, mordförsök, dråp, 
människorov, olaga frhetsberövande, våldtäkt, sexuellt övergrepp eller grovt vapenbrott. 
Skälen att räkna bort dessa är främst att de är mycket få och därmed problematiska att 
redovisa. 

33 Inom kategorin bedrägeri återfinns automatmissbruk, datorbedrägeri, social manipulation av 

äldre/funktionshindrad samt övrigt bedrägeri.34 Inom kategorin misshandel återfinns grov/ej grov sådan inomhus respektive utomhus, mot man eller 

kvinna, samt brott mot knivlagen (1988:254).35 Inom kategorin narkotika återfinns anmälningar enligt narkotikastrafflagen, innehav, bruk, överlåtelse.
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Tabell 5.1 visar att flera brottskategorier kvarstår på en relativt oför-
ändrad nivå. Kategorin narkotika är svårtolkad, den hade mycket få 
anmälningar år 2015 (3 st) och återigen 2018 (8 st), men däremellan 
var aktiviteten särskilt hög år 2016 (26 st) och ökade även 2018 (18 
st). 

Något ökad anmälningsgrad finner vi för kategorin hemfridsbrott 
eller olovligt ofredande. 

Något minskande aktivitet finner vi för stöld, ringa stöld (snat-
teri), rån samt skadegörelse, kotter, parkeringsskada eller smitning. 
Även olovlig körning, olovligt förfogande eller rattfylleri minskade i 
omfattning.

Sammantaget ska den något försiktiga nedgången i brottsanmäl-
ningar som visas i figur 5.1 ställas i relation till de omkring 1 000 fler 
personer som bor i hela stadsdelen Gamlestaden idag, jämfört med 
år 2015 (jfr tabell 2.1), vilket innebär att även om brottsanmälningar-
na hade legat konstanta, hade polisens och ordningsvakterna kunnat 
berömmas för ett gott jobb. Nu har brottsanmälningarna i Gamle-
staden och i LOV §3-området minskat till viss del, trots att befolk-
ningen är större. Detta kan delvis förklaras av att ett betydande antal 
personer har lämnat bidragsberoende och kommit i sysselsättning 
(också tabell 2.1), vilket säkert kan hänföras till en god högkonjunk-
tur och en ökande utbildningsnivå i stadsdelen. 

Men frågan kvarstår, tillför LOV §3-ordningsvakterna något till 
denna förmodade förbättring? För att svara på det redovisas i kom-
mande avsnitt hur olika intressenter bedömer insatsen i kvalitativa 
termer. 
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5.2 Hur bedömer olika aktörer konsekvensen av 
ordningsvakternas närvaro? (F1)

Finansiärernas bedömningar
Initiativet till ett LOV §3-område föddes på de Trygghetsmöten som 
Fastighetsägare i Gamlestaden tog initiativ till omkring våren 2017, och 
den 1 januari 2018 inleddes LOV §3-insatsen. En potentiell drivkraft 
var möjligheten att effektivisera de befintliga kostnaderna för väktar-
insatser, den andra och viktigare drivkraften var att ordningsvakter 
hade högre befogenheter jämfört med väktare. Därmed hoppades 
man att tryggheten i stadsdelen skulle öka och även den brottsliga 
aktiviteten. 

I tabell 5.2 listas svaren från fem av de totalt sex finansiärerna, 
och resultatet visar många olika mervärden i flertalet dimensioner. 
Tre av fem köpte väktartjänser innan, och även om den finansiella 
insatsen inte har minskat, är alla finansiärer eniga om att de får ett 
större mervärde för pengarna med LOV §3-vakter. Ytterligare ett 
mervärde för verksamheterna är att anställd personal upplever en 
ökad trygghet, att det är mindre stök på hållplatser eller i garage, 
samt mindre nedskräpning på allmänna platser. 
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Tabell 5.2 Fastighetsägares och näringsidkares bedömningar av 
LOV §3-insatsen (finansiärernas bild)

F1: Har LOV §3-insatsen ett mervärde för Er, jäm-
fört med innan?

Väktar-
tjänster 
innan?

V1: ”Ja, vakterna känner de här personerna och kan hålla 
koll när de är på väg in i affären. De kan även 
springa efter dem om något tas inuti butiken, ifall de 
är på plats. Det kan inte vanliga väktare.”

Samma 
nivå som 
tidigare

V1: ”Med LOV §3-vakter finns det större incitament att 
polisanmäla, det gör vi mindre sällan själva om det 
hänger på oss, den tiden har vi inte.”

Samma 
nivå som 
tidigare

V2: ”Våra egna väktare utför ett mycket bra arbete och 
personalen har stort förtroende för dem. Men 
LOV§3-områdets ordningsvakter fyller en extra 
funktion, som inte tidigare fanns, då våra väktare 
endast rör sig på vårt eget område medan LOV§3-
vakter rör sig utanför detta. Ordningsvakterna rör 
sig även runt parkering och spårvagnshållplatser
med mera.”

Samma 
nivå som 
tidigare

F1: ”Ja, vi uppfattar att våra hyresgäster känner sig 
tryggare. Det ligger inte sprutor och foliepapper i 
sandlådor, garage och i portar på samma sätt längre. 
Och vi ser polisen oftare i området numera, 
sannolikt för att de fått mer kvalitativ information att 
agera på.” 

Vi hade 
inte 
väktartjän
ster innan

F2: ”Vi har mycket nöjdare hyresgäster idag, inte lika 
många incidenter på parkeringen eller i trapphus. 
Mervärdet ligger i att vakterna kan röra sig mellan 
olika platser utanför själva tomtgränsen [som är 
väktaralternativet], det är ju dialogen som är nyckeln 
här tror jag, snarare än att omhänderta eller fysiskt 
avvisa.” 

Samma 
nivå som 
tidigare

KF: ”Tidigare när vi har haft städpersonal på plats så har 
de hittat farliga föremål i form av kanyler och 
liknande vassa föremål på platsen. Detta har gjort att 
städpersonalen har känt sig otrygga att vistas i 

Vi hade 
inte 
väktartjän
ster innan
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området. Vi har märkt framsteg även här, då kanyler 
och liknande har minskat. Detta ser vi som en bra 
effekt som vi inte kunde förutse.”

Kommentar: V=Verksamhet; KF=Kommunal fastighetsförvaltning; 
F=Fastighetsägare eller förvaltare.

Tre betydelsefulla mervärden som lyfts fram av de intervjuade 
finansiärerna är:

att ordningsvakterna går två och två och kan förflytta sig mel-
lan olika platser vid olika tider på dygnet,
att ordningsvakterna har rekryterats av det upphandlade 
vaktbolaget, och den ena vakten har arbetat länge i området 
och känner olika personer med missbruksproblematik vid 
namn. Långa relationer till platsen, området och de olika 
missbrukargrupperna nämns som en betydelsefull faktor i 
sammanhanget,
därmed underlättas också en dialogbaserad relation mellan 
vakterna och de personer eller grupper som ibland stör den 
allmänna ordningen.

De nytillkomna finansiärerna, som inte tidigare har haft väktartjäns-
ter, uppfattar ändå att förbättringen är så pass stor för hyresgäster 
och verksamheter att det är värt den extrakostnaden som har till-
kommit. De allmänna störningarna har minskat i sådan omfattning
att verksamheten gärna lägger den extrakostnaden.

Jag har även frågat alla intressenter om de är intresserade av att 
fortsätta med att finansiera LOV §3-insatsen, och där ställer sig alla i 
princip positiva i dagsläget. En viss reflektion lyfts dock fram av en 
av fastighetsförvaltarna som svarade att: 

”På lång sikt är en stor utveckling på gång, nu har vi har området 
stängt på kvällar och helger, men på sikt behövs inte ett LOV §3 på 
samma sätt. Utfasning kommer att ske när boende har en rörelse på 
ett annat sätt i stadsrummet. Det luckras upp för varje år som går. 
Men Trygghetsmötena bör nog vara kvar.” (Fastighetsförvaltare)
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Representanten understryker att Trygghetsmötena där alla stadelens 
aktörer möts nog är lika viktig som själva LOV §3-området. ”Det är 
där det händer, alla möts där, delar information med varandra och 
går hem och tar sina ansvar”, fortsätter Fastighetsförvaltaren. Även 
andra intervjupersoner från polisen och socialtjänsten bekräftar 
denna iakttagelse.

Som utvärderare, tar jag med denna del som ett ”oväntat fynd” 
till slutdiskussionen. Låt oss nu rikta blicken mot de offentliga par-
ternas bedömningar av ordningsvaktsinsatsen. 

Stadsdelsförvaltningens och polisens bedömningar
På stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg har två erfarna tjänste-
personer intervjuats, samt en fältassistent. Hållningen hos de kom-
munala aktörerna är något mer restriktiv eller återhållsam, man hy-
ser en viss oro till att det patrullerar nya uniformsyrken på gator och 
torg, och att ordningsvakter i värsta fall kan uppfattas som provoce-
rande för vissa personer eller grupper, inte minst med hänvisning till 
en olycklig händelse tidigare då en ordningsvakt misshandlades vid 
Rymdtorget i Bergsjön.36

Samtidigt finns det också en försiktigt positiv bedömning som 
handlar om att man uppfattar att ordningsvakterna gör en viss skill-
nad, och man hör gott om att de aktuella vakterna är ”rätt personer” 
med ”rätt approach” och förhållningssätt till sin uppgift (tabell 5.3). 

En skeptisk farhåga är huruvida allmänheten uppfattar ord-
ningsvakterna som en förlängning av fastigheters skalskydd, och att 
det privata i viss mån tränger undan det allmänna eller civila. De 
kommunala tjänstepersonerna ser inte LOV §3 som en långsiktig 

36 SvT 2017-10-06. 
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lösning, utan ett verktyg i en palett där det även finns många olika 
alternativ. 

Tabell 5.3 Polisens och stadsdelsförvaltningens 
bedömningar av LOV §3-insatsen (offentliga aktörers bilder)
Q1: Hur bedömer din organisation konsekvenserna av ord-
ningsvakternas närvaro, jämfört med innan?
K137: ”Ja, det gör skillnad för att då blir vakterna mer synliga. Och de 

som har gått samman för att finansiera detta, de kommer ju 
också närmare varandra. Men rent filosofiskt innebär ju det att 
civilsamhället får ta ett större ansvar medan polisen, som ska stå 
för ordningen, backar ur. På lång sikt tror inte jag att det där är 
bra.”

K1: ”Man kan ha trygghetsvärdar och nattvandrare eller ordning-
svakter. Det kan fungera bra om man har funktionen att skapa 
dialog och trygghet. Men man ska inte springa runt och vara 
någon slags halvpoliser. Det statliga ansvaret tycker jag är 
väldigt långtgående. Och jag hör hela tiden att det är för få 
poliser. Men om det ska vara 4 000 fler poliser, så ska det också 
vara 4 000 fler lärare och 4 000 fler socialsekreterare. Men det hör 
jag aldrig. Man bygger inte ett samhälle på ordningsvakter.”

K2 ”Vi har ju andra trygghetsvärnande funktioner, men när jag går 
på de här Trygghetsmötena, så där säger man ju att det har blivit 
bättre och lugnare. Och jag får ju tro på det, att det har blivit 
bättre. Sedan är det ju alltid svårt att veta.”

K2 ”Jag har hört mycket lovordas av dessa ordningsvakter som 
personer, flera som har varit glada och sagt ”vad bra de är som 
personer, de är sjyssta och snackar”, och säger att ”ni kanske ska 
stå där borta istället. Det gör en jätteskillnad att de inte är tuffa 
och hårda och bara går på.”

K2 ”I grunden är det en tragisk utveckling, sedan kan jag inte säga 
om LOV §3 ska vara kvar eller inte, men på sikt tror jag mer på 
att mjuka värden och att hjälpa människor till ett bättre liv är en 
grundfråga som man måste ha för ögonen. Det är så klart inte 
okej att knarka eller misshandla, men idealt sett så bör ju dessa 

37 Har arbetat  stadsdelen sedan 2008.
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personer få hjälp att komma vidare i livet.” 

Fä138: ”Visst, vi märker att det är lugnare på eftermiddagarna i 
Gamlestaden. För vissa blir det tryggare med vakterna, för andra 
mer otryggt. Men vi ska helst inte synas nära varandra, vi ska 
samverka men inte synas nära varandra. Vi måste lämna 
utrymme för varandras yrke, annars kan det se fel ut utifrån 
ungdomarnas perspektiv. Vi får inte stämplas av ungdomarna 
som golare.”

Fä1: ”Jag tänker på de här händelserna vid Rymdtorget, med 
vakterna som blev misshandlade. Jag tror att så länge man gör 
sitt jobb, och bemöter människor på ett bra sätt utifrån sitt yrke, 
då kommer det att vara lugnt där. Men så fort man ger sig på
unga eller äldre och försöker visa makt, då kommer det att sluta 
illa. Den kommunikativa förmågan är en nyckelfaktor.”

Fä1: ”Det finns ju ingen riktig plan. 2010 när det fanns 
områdespoliser så hängde de vid fotbollsplanen, fritidsgården, 
de kom till skolan och pratade med människor. Och byggde 
relationer. Det ser man inte idag. Det finns ingen polis som sitter 
och väntar på att ta en kaffe och väntar på att prata med 
allmänheten.”

P1: ”Vi har ju kontakt med olika aktörer i Gamlestaden eftersom vi 
sysslar med informationsinsamling, vi går in och frågar hur 
ordningsvakterna sköter sig, och de får väldigt mycket beröm.” 

P2: ”Antalet synliga fyllerister har minskat betydligt, och sedan är ju 
vi där oftare också, eftersom vi har en nära kontakt [med 
ordningsvakterna] och får information den vägen också.”

P2: ”Vi säger ju åt fylleristerna var de får vara, utan att störa 
ordningen. Och där stämmer vi ju av med ordningsvakterna så 
att de säger samma sak.”

38 Har arbetat som fältassistent sedan november 2018, dessförinnan som fritidsledare i tio år.
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P1: ”En del kan uppleva vakter som småaktiga eller petiga, jag 
tycker det är viktig att andra behandlas som man själv vill bli 
behandlad. Vi jobbar mycket relationsskapande, men också 
gränssättande. Man får ju inte ha bara det ena, men man får inte 
glömma bort den gränssättande delen.” 

Kommentar: K=Kommunal tjänsteperson i stadsdelen; Fä=Fältare;  P=Polis.
Polisen är klart positiv till LOV §3-insatsen och ordningsvakterna, 
och de bedömer att de störande aktiviteterna har minskat. De beto-
nar precis som de kommunala tjänstepersonerna att det är oerhört 
viktigt att ordningsvakterna är ”rätt personer” med fötterna på jor-
den, med lugn och glimten i ögat. Ordningsvakterna i Gamlestaden 
har en god personkännedom bland missbrukarna, och en god in-
formationsdelning råder mellan ordningsvakterna och polisen. Att 
arbeta relationsskapande är en nyckelfaktor i sammanhanget, menar 
de. 

Polisen önskar sig också gärna att det fanns tydliga platser eller 
bänkar i stadsrummet som var avsedda för missbrukargrupperna –
inte bara en sådan, utan flera – eftersom en del grupper inte tål 
varandra (jfr Brask 2014). Det skulle underlätta polisens och ord-
ningsvakternas möjligheter att anvisa dem till sådana platser, samti-
digt som de inte stör allmänheten vid gångstråk, hållplatser eller 
parkeringar (jfr Figur 5.2). 

Figur 5.2 Exempel på bänkar i stadsrum

Foto: Ylva Norén Bretzer
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Polisen förklarar att missbrukargrupperna helst inte tar hem andra 
missbrukare till sin lägenhet. Det kan tas saker, kanske dricker 
kompisarna upp allt som finns därhemma. Det kan tas pengar. Ofta 
är det bara att mötas ute som gäller för de här grupperna, förklarar 
polisen. Därför vore det också värdefullt om de kan få anvisade 
platser i stadsrummet där det är okej för dem att vara, och som inte 
stör allmänheten i för stor utsträckning. Det är jätteviktigt att sådana 
här platser finns, menar de. 

5.3 Flyttar brottsligheten vidare? Om ”hot 
spots” i det offentliga rummet (F2 och F3)
Utifrån olika teorier kan man bygga antaganden om att 
brottsligheten omfördelas när en åtgärd riktad mot den sätts in. När 
LOV §3 infördes i Gamlestaden befarade en del aktörer att 
missbruket skulle flytta in i trapphus och källare istället, områden 
där ordningsvakterna inte kan ta sig. En annan tänkbar möjlighet är 
att personer med missbruksproblematik skulle förflytta sig till 
kringliggande stadsdelar. Tabell 5.4 redovsar några av 
intervjusvaren kring denna fråga.

Tabell 5.4

F2: Flyttar brottsligheten bara vidare till nästa stadsdel eller 
område där LOV §3-ordningsvakter inte finns? 

Polisen: 
”Vi jobbar ju i ett stort område, vi åker förbi och kollar 
var dom är. De har upptäckt att vi jobbar dagtid, så vi 
märker om de bara går runt hörnet. Men neej, vi kan 
inte se att de hänger mer i kringliggande stadsdelar nu, 
jämfört mer förr. Däremot så har vi ju problem med det 
här nya resecentret, komplexiteten är ju enorm där.”
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Fältare:
”Det viktiga att hålla ögonen på är väl Gamlestads Torg, 
där kan bråk om revir kunna uppstå framöver,
med Redbergsplatsen en bit bort.”

Kommunal
tjänsteperson:

”Det är ju mycket indikationer på att Resecentrum har 
blivit en sådan hotspot, och det har ju inte med LOV §3 
att göra utan är en stadsplaneringsfråga. Det är ju 
mycket mer indikationer på att Resecentrum har 
bidragit med incidenter. Men på sista tiden har 
Resecentrum blivit lugnare.”

Polisen och kommunens personal har god insyn i hur eventuella 
överflyttningseffekter har yttrat sig. Polisens distrikt går från 
Bergsjön i Nordost, förbi Redbergsplatsen och ner till Frölunda Torg. 
De menar att de har god överblick över missbrukargrupperna i 
Gamlestaden, och att de förvisso rör sig runt precis som vanliga 
människor, men några överflyttningseffekter till följd av LOV §3 har 
de inte märkt av. Men den slutsatsen är inte nödvändigtvis 
allmängiltig, de menar att vid LOV §3 vid Östra Sjukhuset, där är 
personer med missbruksproblematik mycket mer medvetna när de 
befinner sig innanför eller utanför LOV §3-området. 

Både kommunens personal, polisen, ordningsvakterna och deras 
chefer pekar ut betydelsen av att det nya resecentret har tillkommit i 
stadsdelen. Det skapar det en helt ny marknadsplats för droger, så 
en viss omflyttning av droghandeln tror man har skett från centrala 
Gamlestaden (mitt i LOV §3-området) till det nya resecentret. Detta 
har också uppmärksammats av ansvariga aktörer, och både polis och 
andra vakttjänster har engagerats i frågan.39

Vid intervjuer med finansiärerna för LOV §3 har jag även frågat 
om de har noterat några överflyttningar av brottslighet till trapphus, 

39 Problematiken här är att resecentret relaterar till verksamheter som bedrivs av Banverket (pendeltåg), 

Västra Götalandsregionen (spårvagnstrafik) och Göteborgs Stads fastighetskontor (byggnaderna), och 

varje aktör har sina egna ramavtal. Därmed försvåras upphandlingen av gemensamma vakttjänster 

betydligt. 
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portar eller garage, men de säger alla att sådana rapporteringar totalt 
sett har minskat sedan ordningsvakterna tillkom.

Sammantaget är slutsatsen att LOV §3 i Gamlestaden i sig inte har 
bidragit till några noterbara överflyttningseffekter, vare sig till andra 
stadsdelar eller till hyreshusens trapphus eller garage. 
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Ordningsvaktena och ”hot spots”
Utifrån olika yrkesroller kan det uppfattas mer eller mindre naturligt 
att prata om hot spots, men de flesta intervjupersoner vet var och när 
det frekvent förekommer incidenter. Inte minst på Trygghetsmötena
blir det tydligt att flera otrygghetspunkter finns i stadsdelen, till 
exempel Systembolaget, en dagligvaruaffär, platser där gods landar 
och avgår, hållplatser för kollektivtrafiken samt vissa parkeringar. 
Tidigare fanns även missbruksboendet vid Banérparken, som nu-
mera har flyttats. Alla intervjuade informanter uppfattar att otrygg-
heten har minskat på dessa platser sedan ordningsvakterna kom, 
utifrån de kontakter de har med olika medborgargrupper (tabell 5.5).

Tabell 5.5
F3: Hur ser ordningsvakterna på sina roller i relation till hot
spots eller i relation till det definierade området?
Kommunal
tjänsteperson:

”Det beror helt på hur marknaden ser ut, de kan stå på 
en plats en vecka, sedan byter de plats. Vi gillar inte att 
jobba med ”hot spots”, det är mer en polisiär term.”

Ordnings-
vakterna:

”Vi vet ju att det finns vissa platser inom vårt område 
där det är högre chans att något händer. Och vi är ju där 
och tittar till så ofta vi kan, pratar lite och kollar att allt 
är som det ska.”

Verksamhet: ”Vår personal har ju länge uttryckt oro för när de ska 
åka hem på kvällen när det är mörkt. Det kan vara om 
de ska till spårvagnen, eller om de ska till bilen. Det har 
blivit mycket bättre sedan ordningsvakterna kom, och 
färre incidenter.”

Samtidigt som ett missbruksboende har flyttats, har en ny poten-
tiell hot spot tillkommit några minuters promenad utanför LOV §3-
området. Frågan om hot spots är komplicerad, eftersom många olika 
externa faktorer också påverkar processerna i den lokala befolkning-
en. Några sådana externa faktorer är högkonjunkturen som sannolikt 
har lett till att fler personer kommit i egen försörjning, samt de nya 
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bostäder har också tillkommit i stadsdelen. Dessa bidrar med att den 
totala befolkningen har ökat. LOV §3 kan inte ta äran för alla positiva 
effekter, men däremot bidrar det med stor rimlighet till att många 
informanter får positiva signaler från sin personal, sina kunder och 
sina hyresgäster. 

5.4 Ökad trygghet, eller otrygghet – för vem 
eller vilka? (F4)
Trygghetsupplevelese och oro för att vistas i stadsrummet är en 
komplicerad fråga. Utifrån forskningen som redoviosades i avsnitt 
3.3 finns det god grund för att misstänka att kvinnor och män upple-
ver ordningsvaktsinsatsen på olika sätt. I denna utvärdering har jag 
undersökt detta på två olika sätt, dels med intervjufrågor till de in-
formanter som jag har talat med (tabell 5.6 nedan). Dels har jag ge-
nomfört en mindre gatuintervju med representanter för allmänheten.

Tabell 5.6

F4: Bedömer du att LOV §3-insatsen har en likvärdig effekt för 
kvinnors respektive mäns trygghet i Gamlestaden, eller bedö-
mer du att det finns vissa skillnader?

Polisen:
”Vi tänker särskilt på de kvinnor som också finns i de 
här missbrukargrupperna. Frågar du dem så vet vi att 
de absolut känner sig tryggare med ordningsvakterna. 
De behöver bara ringa ett telefonnummer om det 
skulle vara något.”

Kommunal
tjänsteperson:

”För personer eller ungdomar som hamnar under det 
här HBTQ-paraplyet, så gör det absolut skillnad.”

Fastighetsägare: ”Nej, inte för män eller kvinnor generellt. Men jag tror 
det gör en jätteskillnad för barn, som inte behöver ha 
kanyler i sandlådan och sådant längre.”
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Jag inleder med att redovisa i tabell 5.6 huruvida informanterna 
bedömer att LOV §3-insatsen har lika eller skilda effekter för kvinnor 
respektive män. Men efter en stund så kommer det fram exempel att 
”min kvinnliga personal kan vara lite tryggare på kvällen, men det 
är svårt att svara säkert”. Enligt Tabell 5.6 menar polisen att att 
kvinnor i missbrukargrupperna känner sig tryggare. Parallellt lyfter 
en kommunal tjänsteperson att HBTQ-ungdomar känner sig tryg-
gare, medan en fastighetsägare pekar på att barn förmodligen kän-
ner sig tryggare (eller i alla fall deras föräldrar). 

Dessa resultat är inte obetydliga. Det kanske inte finns några ge-
nerellt stora skillnader mellan kvinnors och mäns tryggghets upple-
velse i relation till ordningsvakterna, men att dessa underrepresente-
rade grupper i stadsrummet ges ett bättre utrymme och stöd är av 
stort generellt värde. Detta kan även innebära att det är värdefullt att 
ordningsvakter särskilt får syn på dessa grupper och ges möjlighet 
att arbeta proaktivt för dessa. 

En mindre gatuenkät
För att bedöma vilken uppfattning som finns om LOV §3-insatsen
bland allmänheten i Gamlestaden genomfördes en mindre gatuen-
kät.40 Följande fråga ställdes i ett enkelt formulär:

40 Den genomfördes under några eftermiddagar då författaren ställde några mindre korta frågor till 

förbipasserande i alla åldrar (13-83 år). Personer med hund kan vara något överrepresenterade i materi-

alet, personer som inte talar svenska är underrepresenterade. Det var även ett antal personer som uttryck-

ligen inte ville vara med, eller inte hade tid. 
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Av totalt 81 tillfrågade personer, kände 34 stycken till att det fanns 
ordningsvakter i Gamlestaden, vilket motsvarar 42 procent av de 
tillfrågade. Av de boende som kände till insatsen, svarade de på 
följdfrågan Vilken uppfattning har du om ordningsvaktsinsatsen? Svar 
gavs på en balanserad skala mellan -5 och +5, med ett neutralt noll-
alternativ. Medelvärdet för denna grupp som känner till insatsen var 
+3,0. Av 17 tillfrågade kvinnor som kände till insatsen, var deras 
medelvärde +3,5 (+-2.0 stdev), medan bland de 17 tillfrågade 
männen som kände till insatsen var medelvärdet +2,4 (+-3.0 stdev). 
Trots att standardavvikelsen här är för stor för att resultatet ska vara 
skilt från slumpen, så är detta en viss indikation för att gruppen 
kvinnor som känner till ordningsväktarna är något mer positivt 
inställda, jämfört med gruppen män som känner till insatsen. Män är 
också mer tydligt positiva – eller negativa, därav att deras 
standardavvikelse större. 

De kvinnor jag mötte på gatan som kände till ordningsväktarna 
sade spontant ”ja, mera sådant, särskilt på kvällen efter att det har 
blivit mörkt” eller ”ja, jag är för, men jag går aldrig ut när det är 
mörkt”. Två exempel på män som kände till ordningsvakterna sva-
rade:

”nej, jag gillar inte dom. Jo, om dom är där affärerna är. Men här där 
vi bor ska dom inte vara. Folk undrar ju, var är det vi bor någon-
stans?” 

En annan man förklarade sin ståndpunkt så här:
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”ja, vi hade problem när det dealades rökheroin i vårt barnvagns-
garage. Men det var ju för att vi hade missbruksboendet mitt emot. 
Nu har vi inte det, och jag jobbar med sådana människor, dom måste 
också få finnas, men det är polisen som ska komma om det är narko-
tikaärenden, inte några ordningsvakter”.  

Sammantaget är detta inte några robusta bevis för att kvinnor i 
Gamlestaden känner sig tryggare med ordningsvakter jämfört med 
män i Gamlestaden. Majoriteten visste inte ens att sådana vakter 
fanns. Men tillsammans med informationen från polisen, kommunen 
och en större fastigetsägare i området så är det rimligt att dra slut-
satsen att individer eller grupper som befinner sig i underordnad 
position i det offentliga rummet kan känna sig något tryggare när 
det finns ordningsvakter. Detta är dock en preliminär indikation från 
denna mindre utvärdering, och behöver undersökas i större om-
fattning för att kunna fastställas mer definitivt. 

5.5 Ansvar för ordning och säkerhet
Det är viktigt att även notera att det råder en viss tveksamhet hos 
flera olika aktörer till ordningsvakter som en generell lösning på 
längre sikt. På det filosofiska planet kan man undra om ordnings-
vakter är en aktuell fluga i stunden – eller en långsiktig tillväxt-
marknad för privata säkerhetsintressen? Hur frekventa är ordnings-
vaktsområdena om tio år, 2030? Är det någon skilland om det ansöks 
om att få bli LOV §3-område i Hovås eller i Gamlestaden? Och hur 
många LOV §3-områden ska polisen ha tillsyn över? 

Dessa frågor ingick självklart inte i utvärderingens uppdrag att 
utreda, men de faller ut som viktiga resultat som bör synliggöras för 
berörda aktörer. Detta understryker frågan om vad som är långsiktigt 
hållbart och om LOV §3-områden är en tillfällig lösning – eller en 
permanent? I de fall insatsen är temporär, bör en strategi för insat-
sens avskaffande också tas med i framtida verksamhetsplanering och 
strategival. 
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6 Analys och resultat

I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet. 

Bidrar LOV §3-insatsen i Gamlestaden med det resultat som 
finansiärerna av insatsen tänkte sig? 
Den genomgång och redovisning som har gjorts kan nu 
sammanställas. Med utvärderingskriteriet att fråga olika intressenter 
och informanter i Gamlestaden om hur de bedömer effekten av LOV 
§3-insatsen utifrån sin professionella roll och de signaler de inhämtat
i sina yrken, kan jag konstatera att huvudintrycket av LOV §3-
insatsen i Gamlestaden är positivt. 

Huvudresultatet ska dock villkoras på ett par punkter. Den 
första punkten är att ordningsvakterna får mycket beröm av 
verksamhetsidkare, fastighetsägare, Polisen och även från 
kommunen. Den dialogbaserade  strategin med tydliga gränser, anges 
som ett tydligt skäl till varför de intervjuade intervjupersonerna är så 
pass positiva. Polisen talar om ett dialogbaserat arbete med tydlig 
gränssättning, och där har polisen ibland tagit upp princip-
diskussioner direkt med de kriminella och sedan har en 
handlingsrekommendation bestämts (jfr BRÅ 2016:20, s. 55). Därefter 
bestäms den handlingslinje som både ordningsvakter och polisen 
agerar utifrån, ”för det där har ju vi pratat om”. Kommunikativ 
förmåga mellan alla inblandade parter får därmed en nyckelroll för 
utvärderingens positiva bedömning.41

En annan aspekt som kanske inte fick så mycket fokus under det 
tidiga skedet i min utvärdering, var betydelsen av de gemensamma 

41 Metoden	innebär	att	polisen	arbetar	närmare	medborgarna	för	att	bygga	ett	förtroende,	de	kan	därmed	arbeta	mer	brottsförebygga	de	utifrån	de	lokala	kunskaper	som	de	boende	ofta	har.
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Trygghetsmötena. Detta visar sig vara en samtidig insats som har till-
förts stadsdelen sedan 2016 och som fortfarande pågår, och som är 
ursprunget till LOV §3-insatsen. Jag säger inte att detta är en insats 
som kan ersätta ordningsvaktenas arbete, men det skapar en kom-
pletterande plattform som i sig ökar förutsättningarna för ordnings-
vakterna att bedriva ett fungerande och lyckosamt arbete. Trygg-
hetsmötena som hålls en gång i halvåret, bidrar med en mötesplats 
där Gamlestadens olika aktörer kan mötas och diskutera nulägen, 
utmaningar och strategier – och därefter kan var och en gå hem till 
sig och göra det som ligger inom den personens eller rollens mandat 
att göra. Detta underlättar både informationsdelning, att alla aktörer 
bidrar till den gemensamma berättelsen och målbilden, samt en 
känsla av kollektivt ansvarstagande. På så sätt stärks den gemen-
samma samverkanskapitalet i stadsdelen, det vill säga förmågan att 
olika aktörer samverkar med varandra trots att sådan samverkan 
inte är självklar. Utifrån ett sådant samarbetskapital skapas tillit över 
gränser, som innebär att organisationer kan arbeta vidare hemma i 
sina ”silos” samtidigt som en tvärande samverkan kompletterar 
detta arbete. Därmed minskar risken för att sociala fällor uppstår (jfr 
Rothstein 2002). 

Sådan samverkan är ett viktigt grundbevis på att stadsdelens ak-
törer tillskriver ett värde till platsen och till de gemensamma resur-
serna på denna plats. Orsaken till att aktörer samverkar kan vara 
olika; det kan handla om en förhoppning om att göra bättre affärer, 
att fastigheter ska öka i värde, att hyresgästers trygghet ska öka, att 
stärka barns utbildning, att stärka ett föreningsintresse, att öka för-
mågan att ta hand om personer med missbruksproblem eller öka 
förmågan att förebygga brott eller lagföra sådana som har inträffat. 
Forskning och praktik ”vet” att samverkan är viktigt, inte minst då 
det gäller komplexa frågor eller ”allmänningens problem” (Ostrom
1992; Rittel & Webber 1973). Forskningen tror att det handlar om 
sammanhang och ett gemensamt ansvarstagande, men vi behöver 
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forska mer om detta. Resultatet från denna rapport ger indikationer 
på att trygghetsmötena har en viktig funktion, och kanske skulle det 
vara värt en utvärdering i sig självt. 

I tabell 6.1 visas det sammanlagda utvärderingsresultatet, base-
rat på studiens huvudsakliga fyra frågor. Intressenterna i Gamle-
staden (det vill säga de som betalar för §3-insatsen) är positiva, lik-
som även polisen. Kommunens personal är mer reserverat positiva, 
och de pekar även på att LOV §3-område troligen inte är den önsk-
värda lösningen på längre sikt. Allmänheten – den minoritet av de 
tillfrågade som kände till att det fanns ordningsvakter – var överlag 
positiva till insatsen, även om några kritiska röster också hördes. 

Flyttar brottsligheten vidare? (F2) Nej, inga sådana indikationer 
har kunnat noteras i det undersökta fallet. I polisens statistik syntes 
en viss minskning av brottsanmälningar inom LOV §3-området, trots 
att befolkningen i stadsdelen ökade med omkring 1 000 personer 
under perioden 2014-2018, och trots att polisen misstänkte ”en viss 
överflyttning från Nordost i riktning mot Gamlestaden”. Dessutom 
borde överflyttningseffekter ha märkts i den kringliggande statisti-
ken för Gamlestaden i stort, vilket inte heller har kunnat noteras. 

Däremot menar polisen att de får bättre kvalitet i underrättelse-
information och kan agera mer i och med att ordningsvakterna finns. 
Detta beror bland annat på att det för verksamhetsinnehavare har 
blivit enklare att ta itu med incidenter och mindre tillgrepp. Detta 
kan även innebära att den inrapporterade brottsstatistiken ökar.

Har aktiviteterna kring områdets hotspots förändrats? (F3) Ja, vad 
gäller hållplatser, parkeringsplatser och gångstråk uppfattar intres-
senterna att det har blivit bättre. Även kommunens representanter 
tillstyrker detta. Samtidigt finns också en bedömning som både sä-
kerhetspersonal, polisen och de kommunala tjänstepersonerna pekar 
på, att det nya resecentrumet i sig självt är en ny hotspot som har 
tillkommit i stadsrummet. Detta har inneburit en viss omflyttning av 
aktiviteterna inom centrala Gamlestaden, men detta har inte med 



63

ordningvaktsinsatsen i sig att göra, utan beror på stadsplaneringen 
på det mer övergripande planet. 

Tabell 6.1 Sammanlagt resultat

Resultat
F1: Hur bedömer 
intressenterna i 
Gamlestaden 
konsekvensen av 
ordningsvakternas 
närvaro?

Finansiärer är positiva.
Kommunens (stadsdelens) tjänstepersoner 
är försiktigt positiva.
Polisen är positiv.
För den mindre del av allmänheten som 
känner till insatsen (42 procent), är bedöm-
ningen positiv (+3,0 på en skala -5 till +5).

F2: Flyttar 
brottsligheten bara 
vidare till områden 
där LOV §3-vakter 
inte finns?

I det undersökta fallet LOV §3 i
Gamlestaden har detta inte skett. 
Farhågor om att kriminalitet skulle 
förflyttas till trapphus och källare har heller 
inte infriats.
Snarast noteras en viss dämpning av 
brottsligheten, samt att polisen är mer 
närvande i stadsdelen då de får bättre 
information.

F3: Hur ser 
ordningsvakterna (och 
andra aktörer) på ”hot 
spots” i relation till 
det definierade 
området?

Brottslighet har minskat på de platser i 
stadsdelen som varit mest brottsutsatta.
En viss överflyttning av aktiviteter har skett 
från centrala Gamlestaden till Gamlestads 
Torg, troligen på grund av det nya 
resecentrumet.42

Q4: Har LOV §3-
insatsen en likvärdig 
effekt för mäns 
respektive kvinnors 
trygghet i 
Gamlestaden?

Flertalet informanter tror inte att det gör 
någon skillnad för kvinnor eller män. 
Några informanter tror att personer i 
underordnad situation i stadsrummet kan 
bli lite tryggare (kvinnor med missbruks-

42 Prognosen pekar på uppemot 30 000 resenärer per dygn som kliver av en buss, en spårvagn eller ett 

tåg vid nya Gamlestads Torg (Västtrafik 2018.08.17).
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problematik, personer med HBTQ-identitet, 
barn, kvinnor som vistas ute efter mörkrets 
inbrott, till exempel på väg hem efter 
arbetet).

Har LOV §3-insatsen olika betydelse för män respektive för kvinnor? 
Ja, det finns indikationer att män uppfattar insatsen något mer nega-
tivt jämfört med kvinnor. De intervjuades bedömningar är också att 
insatsen är till fördel för barn och personer med HBTQ-identiter. 
Rimligen bör även personer med funktionsnedsättning, eller som på 
annat sätt kan uppfatta sig ha en underordnad ställning i stadsrum-
met, uppleva sig något tryggare med §3-vakterna. 

Figur 6.1 Resultat av LOV §3-utvärderingen i Gamlestaden

Kommentar: De huvudsakliga resultaten av LOV §3-utvärderingen.

Resultatet i utvärderingen sammanfattas i ovanstående figur 6.1. 
Delarna i triangelns undre del diskuterades ovan, och jag återkom-
mer till de principiella frågorna avslutningsvis i detta kapitel. Först 
kommer jag att ta upp ytterligare en oväntad konsekvens, samt en 
diskussion om studiens begränsningar. 

Överflyttningar?
Nej, inte noterbara

Intressenterna huvudsakligen positivaLOV §3

Principiella frågor om
Statens strategi på lång sikt
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Utvärderingens och slutsatsernas begränsningar
De två faktorer  som lyftes som förbehåll för LOV §3-initiativets po-
sitiva bedömning i Gamlestaden innebär också att det inte är själv-
klart utifrån denna rapport att LOV §3-satsningar alltid är positiva. 
Det som sägs här är snarare att givet att det finns ett dialogbaserat och 
gränssättande förhållningssätt hos ordningsvakterna, så kan det vara en 
strategi värd att pröva under en begränsad tidsperiod. 

Det kan också vara så att Trygghetsmötena är lika viktiga, eller vik-
tigare, än själva LOV §3-insatsen. Många aktörer har refererat till 
Trygghetsmötena och explicit sagt att de har varit betydelsefulla för 
den egna verksamheten. Dessa möten står dock inte i fokus för före-
liggande utvärdering. Trots det är det värdefullt att denna aspekt 
lyfts fram. Förutom Trygghetsmötena finns det andra möten i stadsde-
len där olika nyckelfunktioner möts, och sådana strategier har även 
utvecklats i Örebro (Andershed & Andershed, EST-modeller43), 
Malmö (Sorsamodellen44), och Stockholm (BRÅ 2012:20). Vid Sergels 
Torg i Stockholm har man öppnat ett samverkanskontor där polis 
och andra aktörer samverkar med varandra inom ramen för Vision 
Klara45. 

Föreliggande studie bör ha god trovärdighet eller reliabilitet i för-
hållande till det studerade fallet, där många centrala nyckelaktörer 
har täckts in.46 Men en självklar begränsning för den här utvärde-
ringen är att Gamlestaden är en stadsdel med en positiv befolknings-
tillväxt, och den är utpekad i översiktsplanen som ett tillväxtområde. 
Därav följer att stadsdelen av många uppfattas vara ”på gång”, och 
det är relativt lättare att bidra med ett stärkt stadsutvecklingsarbete i 

43 Hallin 2019.44 http://mah.se/sorsa45 https://cityisamverkan.se/2018/09/04/lyckad-satsning-pa-sergels-torg/46 En finansiär har inte velat delta i studien då hen var ny verksamhetschef och uppfattade sig oinsatt i 

ämnet. Den andra finansiären som saknas har velat delta, men inte kunnat.
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ett område där det finns en närhet till city, arbetstillfällen, nya verk-
samheter som flyttar in och aktiva insatser för grupper med miss-
bruksproblem. Den kontexten har inte alla aktuella eller tilltänkta
LOV §3-områden. Därför är det heller inte självklart under vilka 
omständigheter erfarenheterna från detta specifika fall är överför-
bara till andra liknande LOV §3-insatser. I det avseendet behövs mer 
forskning i dessa frågor. 

Är LOV §3 en långsiktigt hållbar lösning?
Alla intervjuade aktörer betraktar §3-ordningsvakter som ett kom-
plement till polisens arbete. Ett viktigt skäl för LOV §3-verksamhet 
kan vara att polisen får in ett bättre underrättelsematerial och där-
med har mer att agera utifrån. Det är svårt att hitta ett annat sätt att 
lösa den delen, och den personliga närvaron är betydelsefull, både 
för allmänheten och för kringliggande yrkesroller. 

Det också tydligt att ordningsvakterna behövs därför att det finns 
ett underskott av poliser, och utbildningsplatserna på polisutbild-
ningen inte fylls (SvD 2019-12-13). §3-vakterna har blivit en viktig 
respons på de utmaningar som våra storstäder och tätorter står inför 
idag. 

Att arbeta som ordningsvakt kan mycket väl komma att bli ett 
viktigt insteg till att söka polisutbildning. Flera av intervjupersoner-
na har varit inne på det. Ordningvaktsyrket kan vara ett led i en 
bredare yrkeskarriär. Det är heller inte självklart om ordningvakts-
uppgifterna bör organiseras under den privata sektorn som det görs
idag – statsmakten skulle kunna vara offensiv och välja att lägga in 
en sådan funktion under Polismyndigheten. Det är ytterst en politisk 
fråga att ta långsiktig ställning till. 

I de fall man inte ser LOV §3 som den långsiktigt permanenta 
lösningen, utan mer av tillfällig art, bör aktörer i dessa lokalsam-
hällen ställa sig frågan vilka övergripande strategier som finns för att 
öka människors trygghet, förebygga brott, minska oron och stärka 
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platsens alla hållbarhetsdimensioner.47 Det kan handla om att tidigt 
fånga upp enkla brott, att göra en plats attraktiv för besökare eller 
egna invånare, att stärka människors egenförsörjning, minska be-
folkningens ohälsa och mycket annat. För att detta ska hända krävs 
sannolikt en väl fungerande samverkan mellan polis, skola, social-
tjänst, föreningsliv, lokala fastighetsägare och lokala verksamheter. 
För att nå dit krävs ett gott samverkanskapital, och exemplet Gamle-
staden visar att det finns ett stort mått av sådant där. Ett förslag från 
denna utvärdering är att nyttja detta samverkanskapital med sikte 
på 2030 för att hitta en strategi för hur tryggheten i stadsdelen säkras 
utan ett LOV §3 och breda brottsförebyggande insatser. 

Det kan även vara så att det finns platser eller områden där 
LOV §3 behöver finnas under längre perioder, och där är det polis-
myndigheten och ytterst den politiska nivån som avgör förutsätt-
ningarna för sådan tillståndsgivning. 

47 Med alla hållbarhetsdimensioner åsyftas de Globala hållbarhetsmålen men med fokus på en svensk 

kontext.
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7 Slutdiskussion och 
policyrekommendationer

I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studiens resultat, policyre-
kommendationer och förslag på fortsatta studier.

Syftet med den här rapporten var att utvärdera insatsen av en insats 
som liknar detta, en insats med ordningsvakter som bevakar ett givet 
område i Gamlestaden, Göteborg, på uppdrag av BID Gamlestaden
och finansierat av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ. Huvudresultatet 
från denna effektanalys av LOV §3-insatsen i Gamlestaden är positiv. 
Två viktiga villkor för denna slutsats är att 

Ordningsvakterna har ett dialogbaserat arbetssätt med tydlig 
gränssättning, som är synkroniserad med polisens hand-
lingsrekommendationer. Personegenskaper hos de rekryte-
rade ordningsvakterna tycks enligt de intervjuade vara cen-
trala för slutsatsen.

Insatsen har sitt ursprung i de trygghetsmöten som fungerar 
som en värdefull arena för stadsdelens aktörer att byta in-
formation och stärka samverkan för det arbete som pågår 
dagligen hemmavid. Dessa möten stärker stadsdelens sam-
verkanskapital, vilket kan omsättas till olika andra värden 
som står i fokus för respektive parts verksamhet. 

Det positiva uvärderingsresultatet i detta enstaka fall kan inte med 
säkerhet tas för intäkt att LOV §3-insatser fungerar positivt överallt. 
Platser är olika och sammansättningen av aktörer är olika. Problem-
bilder i utgångsläget ser olika ut. Därför kan varje plats i huvudsak 
endast jämföras med sig sjävt, men mer systematisk forskning och 
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utvärdering i dessa avseenden skulle självklart kunna bidra med mer 
generell förståelse för vad som fungerar generellt och vilka faktorer 
som är mer platsunika. En utvärdering bör även landa i generella 
rekommendationer till både initiativtagare, finansiär och samhället i 
stort. Därför följer här en rekommendationer inför en fortsatt policy-
diskussion. 

Policyrekommendationer till de lokala aktörerna i Gamlestaden 
samt till BRÅ
Utifrån föreliggande utvärdering kan flera olika policyrekom-
mendtioner föreslås de lokala aktörer som är verksamma i Gam-
lestasden (sammanfattas i tabell 7.1). Platser som får tillstånd enligt 
LOV §3 har självklart problem i utgångsläget. LOV §3 är inte en er-
sättning för polisiär verksamhet, i den här rapporten har vi fått be-
kräftat att alla aktörer iuppfattar ordningsvakterna som ett komple-
ment. Genom att ordningsvakter på kort varsel kan vara på plats, 
kan information på en högre detaljnivå lämnas till polisen, som se-
dan får mer information att agera på. Lokalpolisområdena är idag så 
pass stora, att det ofta tar längre tid för polis att komma till en plats, 
jämfört med ordningsvakter. För många olika medborgargrupper, 
inte minst kvinnor och barn, kan ordningsvakter uppfattas som en 
trygghetshöjande faktor, särskilt efter mörkrets inbrott. 

Det finns mycket missnöje i den allmänna debatten kring ord-
ningsvakter, men om det ställs i relation till övervakningskameror så 
blir frågan något mer nyanserd. Om vi nu har poliser med fler upp-
gifter än tidigare och färre personal, föredrar vi då mer kameraöver-
vakning eller ordningsvakter? Eller ordningsvakter i relation till 
otryggheten som fanns innan sådan insats infördes, vid t0? I det per-
spektivet kan ordningsvakterna fungera som ett värdefullt komple-
ment, i brist på mer långsiktigt hållbara strategier. 
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Tabell 7.1 Policyrekommendationer till lokala aktörer i Gamle-
staden samt till BRÅ

Ordningsvakter kan fungera som ett värdefullt komplement 
till polisen.
Ordningsvakter kan bidra med mer omfattande och frekvent 
underrättelseinformation än polisen har möjlighet att få in i 
dagsläget (polisen är underbemannad).
På längre sikt bör en strategi tas fram för ett stärkt brotts-
förebyggande arbete och ökad trygghet i Gamlestaden, för att 
på längre sikt inte behöva LOV §3-insatsen. 
Undersök hur plattformen Trygghetsmötena kan utvecklas, 
gör gedigna orsaksanalyser och utveckla vem eller vilka som 
ska göra vad. Utveckla samverkansstrukturen. 
Ordningsvaktsfunktioner kan utifrån denna studie stärka 
personer som upplever sig underordnade i stadsrummet. 
Undersök om mer fokuserat arbete kan göras kring detta. 

Det är en för enkel lösning att fullt ut acceptera att alla platser som 
upplevs otrygga ska få ett LOV §3-område beviljat, oavsett hur den 
politiska debatten går. På längre sikt torde det stå i alla parters in-
tresse att LOV §3 inte ska behövas, därför borde en strategi för hur 
platsens långsiktiga hållbarhet ska stärkas stå i fokus. Här är det 
också rimligt att efterfråga en tydlig samverkansstrategi mellan ex-
empelvis polis, socialtjänst och skola – aktörer som på var sitt sätt 
relaterar till den sociala hållbarheten på varje plats. Fastighetsägare 
och näringsidkare har ett ansvar för den långsiktigt ekonomiska 
hållbarheten, vilket tillsammans med Trygghetsmötena också bygger 
och förvaltar centrala värden på en plats. Denna plattform skulle 
kunna vidareutvecklas med tydliga problemanalyser och rollfördel-
ningar (Berg 2011).
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Policyrekommendationer till Göteborgs Stad
Under arbetet med denna utvärdering har det även framkommit 
aspekter som inte de lokala aktörerna eller polisen har rådighet över, 
utan snarare Göteborgs Stad (se tabell 7.2). 

Tabell 7.2 Policyrekommendationer till Göteborgs Stad
Öka andelen större bostäder i Gamlestaden så att stadsdelen 
även blir attraktiv för familjer. 

Möblera det offentliga rummet så att personer med miss-
bruksproblematik kan anvisas till dessa platser, utan att de 
stör varandra eller allmänheten. Undvik att placera sådana 
vid hållplatser, parkeringsplatser eller allmänna gångstråk. 

Genomför gärna medborgardialoger eller fokusgrupper med 
nyckelgrupper, till exempel med ungdomar och med perso-
ner med missbruksproblematik för att särskilt samla in syn-
punkter eller önskemål kring stadsbyggnadsprocesserna. 

Undvik så långt möjligt att bygga nya hotspots, eller bedöm 
nya knutpunkter i trafiken utifrån ett brottsförebyggande 
perspektiv tidigt i planeringsprocessen. BID Gamlestaden
bör vara en självskriven remissinstans i sådan planering i 
samverkan med övriga berörda aktörer.

Min analys av bostadsbeståndet i Tabell 2.1 visade att 81 procent av 
de boende i stadsdelen bor i hushåll med 1-2 personer. Sannolikt 
skulle stadelen stabiliseras genom ett ökat inslag av större lägenhet-
er.48 Som jämförelse kan nämnas att Majorna-Linné har 71 procents
1-2-personhushåll, en skillnad på 10 procentenheter som kan vara 

48 Ekonomi-historikern Jan Jörnmark har pekat på att Göteborg tappar många invånare när de bildar 

familj. Då flyttar de ut till villaförorter och förortskommuner (Jörnmark 2005, s. 42f). Ökat fokus på 

blandat boende skulle kunna innebära inte enbart blandade upplåtelseformer utan även blandade bo-

stadsmöjligheter över livscykeln. Detta kan sannolikt även bidra till ökad trygghet i det enkilda bostads-

området.
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nog  så betydelsefull. Detta är en aspekt som bör diskuteras både av 
bostadskoncernen Framtiden, Stadsbyggnadskontoret och bland 
övriga fastighetsägare.  

En annan synpunkt som framkom från polisen var önskemål om 
tydliga platser i stadsrummet dit personer med missbruksproblema-
tik kan anvisas. Detta är en fråga som har diskuterats i årtionden, 
inte minst inom Tryggare och Mänskligare Göteborg49. Även detta är en 
fråga som ägs av Stadsbyggnadskontoret och däröver ansvarig 
nämnd, men jag tycker att det är viktigt att här synliggöra polisens 
önskemål i detta avseende, vilket skulle underlätta både deras och 
ordningsvakternas arbete. 

Kanske skulle staden också kunna genomföra medborgardialoger el-
ler fokusgrupper med personer med missbruksproblematik för att 
synliggöra deras uppfattningar i sammanhanget. Som Oskar Brask 
skriver (2014), många strategier pågår i offentliga rum för att redu-
cera de platser eller ytor där dessa grupper uppehåller sig, bänkar 
tas bort eller görs omöjliga att sitta på (så kallad defensiv arkitektur). 
En mer inkluderande strategi kan i längden innebära att konflikty-
torna med dessa grupper och majoritetssamhället minskar. 

Ytterligare en viktig fråga gäller det här med hotspots som när nya 
kommunikationer och mötesplatser landar i det offentliga rummet. 
Det är oerhört viktigt att dessa infrastrukturella investerigar även 
görs utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Ur ett sådant per-
spektiv är det olyckligt om toaletter ligger under mark eller flera 
olika aktörer har bevakningsansvar enligt helt olika ramavtal. I den 
utsträckning denna typ av problem kan minimeras redan på ett pla-
neringsstadium finns det mycket att vinna för samhället – inte minst 
ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, både socialt och ekonomiskt. 
Boverket har också sådant material, och på befintliga platser kan 
Trygghetsvandringar genomföras för att identifiera platser som upp-
fattas som otrygga.50 Forskaren Vania Ceccato, KTH, har också tagit 
fram ett material för att främja en brottsförebyggande planering och 

49 En samverkansplattform under åren 2001-2011, www.tryggaremanskligare.goteborg.se50 Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket och Brå 2010.
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trygga miljöer (Ceccato m fl 2019; jfr Berg 2011). Med risk för att slå 
in öppna dörrar så bör BID Gamlestaden utgöra en självskriven re-
missinstans i sådan stadsutveckling. 

Policyrekommendationer till lagstiftaren
När nu ordningsvaktsfrågan ska utredas (dir 2019:89), är det främst 
sex medskick jag vill framhålla, utifrån föreliggande utvärdering
(sammanfattas i tabell 7.3). 

Det första rekommendationen handlar om när och var LOV §3-
områden är aktuella, och grunden för sådana tillstånd. I detta avse-
ende finns det mycket lite forskning, och därmed är evidensläget 
mycket bristfälligt. Mer systematisk forskning skulle behövas om 
dessa tillstånd, tillsyn, och tillståndsförnyelser. En intressant fråga är 
om det finns LOV §3-områden som avslutas? Vad karaktäriserar i så 
fall dessa? Andra viktiga frågor är vilka typer av problem som berät-
tigar till LOV §3-tillstånd, och om dessa beskrivningar skiljer sig 
över riket. Kan hela kommuner beviljas sådant tillstånd? Ämnet 
väcker onekligen många slags frågor. 

Tabell 7.3 Policyrekommendationer till lagstiftaren
Lagstiftaren bör överväga och förtydliga var och när LOV §3-
områden är aktuella och vilka kriterier som ligger till grund 
för sådan tillståndsgivning. 
Lagstiftaren bör förtydliga hur och vad som gäller för geo-
grafisk avgränsning av LOV §3-områden, och för de aktörer 
som kan dra nytta av sådant. 
Lagstiftaren bör överväga om ansvaret för ordningsvakter 
fortsatt bör vara organiserat privat, eller om det kan sorteras 
in under Polismyndigheten. 
Lagstiftaren bör undersöka om ordningsvaktsfunktionen kan 
vara en viktig rekryteringsbas för blivande poliser.
Lagstiftaren bör överväga vilken kompetens och utbildning 
en ordningsvakt bör ha? Bör den utökas med bemötandeut-
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bildningar, ytterligare kompetens i brottsförebyggande ar-
bete, eller anmälnigsplikt även till socialtjänsten?
Lagstiftaren bör ha ett intresse av att LOV §3-områden inte 
blir den långsiktigt permanenta lösningen, och bör ta fram en 
strategi för hur de problem som föranleder tillståndsgivning-
en ska reduceras i mer långsiktigt hållbar riktning. 

En andra rekommendation handlar om LOV §3-områdets geografiska 
avgränsning, och vad som rimligen kan eller bör krävas där. Bör den 
geografiska avgränsningen främst bygga kring var det finns kom-
mersiella och offentliga intressenter som ekonomiskt är beredda att 
finansiera insatsen, eller bör avgränsningen bygga på en lokalt defi-
nierad hotspot-kartläggning? Vem eller vilka kan ha befogenhet att 
genomföra sådan kartläggning? Kan insatsen finansieras av externa 
aktörer, eller vilken koppling till platsen kan anses som rimlig eller 
förväntad? Sannolikt kan aktörer som i ett initialt skede finansierar 
väktartjänster finna ett mervärde kring en poolad budget och sam-
verkan kring ett LOV §3-område. Det är även rimligt att anta att 
privata säkerhetsintressen ser intressanta möjligheter i detta, åt-
minstone om totalt köpta säkerhetstjänster i samhället ökar. Men det 
offentliga behöver sammantaget överväga hur samhällets säkerhets-
behov ska täckas, de krav som ställs på LOV §3-ansökningarnas 
problembeskrivning, beviljade insatsers tillvägagångssätt och lång-
siktiga mål. Här döljs en avgörande balansgång mellan polisens per-
sonalunderskott, allmänhetens legitima krav på trygghet och en 
fungerande symbios mellan ordningsvakter och det offentliga. Lag-
stiftaren bör förtydliga huruvida bostadsområden kan eller bör in-
kluderas i det som idag betraktas som allmän plats. Här finns även 
önskemål om utreda om finansieringen av en sådan insats skulle 
kunna göras tvingande för aktörer som kan tänkas dra ekonomisk 
nytta av att hens verksamhet eller fastighet hamnar inom ett definie-
rat LOV §3-område.  

En tredje rekommendation till lagstiftaren är att undersöka om 
ordningsvaktsrollen kan insorteras under Polismyndighetens verk-
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samhet, eller om vi självklart ska fortsätta på den linje som föreligger 
idag.

En fjärde rekommendation till lagstiftaren är att undersöka om 
ordningsvaktsrollen kan bli ett viktigt instegsjobb till senare polisut-
bildning? Hur ser ordningsvakter själva på ett sådant förslag? Hur 
skulle Polismyndigheten bedöma relevansen i denna fråga?

En femte rekommendation till lagstiftaren är att öveväga ordnings-
vakternas utbildningsnivå. Aspekter som är värdefulla att utreda 
mer är vilka slags uppgifter och situationer de möter i sin vardag –
och hur de på bästa sätt kan komplettera det polisiära arbetet, och 
kanske även socialtjänstens. Personegenskaper har framhållits som 
viktiga gällande ordningsvakterna i Gamlestaden, hur ska sådana 
säkras i andra motsvarande situationer? 

En sjätte rekommendation till lagstiftaren är att en långsiktig nat-
ionell plan och strategi tas fram för att säkra polisens långsiktiga 
kompetensförsörjning, och att man däri också diskuterar och motive-
rar huruvida ordningsvaktstjänster fortsatt bör vara privata, eller om 
ett långsiktigt offentligt ansvar kan tas inom polismyndigheten. LOV 
§3-insatser bör inte självklart vara den enda långsiktiga lösningen, 
utan det vore rimligt att lagstiftaren överväger olika alternativ för 
medborgarnas långsiktiga trygghet, och att en sådan strategi kan 
antas.

Förslag till vidare forskning
Forskning om fenomenet LOV §3-områden är i dagsläget i princip 
icke-existerande. I och med att fenomenet blir vanligare, från om-
kring 300 sådana områden strax efter millennieskiftet till närmare 
500 §3-områden år 2017 (Guwallius 2017, s. 258), borde mer forsk-
ning bedrivas om vilken betydelse dessa insatser får i det lokala 
sammanhanget. 

Blir allmänheten tryggare? Får polisen mer och kvalitativt bättre 
underrättelseinformation, och minskar brottsligheten totalt sett? 
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Vilken kvalitet har den inrapporterade informationen, och vad krävs 
för att den ska vara användbar? Påverkas hotspots av LOV §3-insatser 
eller inte? Vilken kunskap är platsspecifik och unik i sitt egen 
sammanhang, och vilken kunskap är generisk eller överförbar från 
plats till plats? Hur bedömer allmänheten, och olika grupper däri, 
ordningsvakternas närvaro? Kan ny forskning påverka ordnings-
vakternas förhållningssätt till allmänheten? Och hur skiljer sig 
bedömningar som görs i den lokala kontexten mot bedömningar på 
regional eller nationell nivå? Vilken betydelse har det kollektiva 
samverkanskapitalet för att en plats ska bli långsiktigt hållbar, och vad 
händer på platser där sådant kapital saknas?

Frågorna blir lätt många, vilket visar att det finns mycket kvar att 
utforska inom denna tematik. 
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Bilaga 1

Datum
Coop, Malin 2020-01-28
Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Lezan Khwaja* 2020-03-06
Helena Holmberg
BID-samordnare, BID Gamlestaden/Östra Göteborg 2020-01-10
Hemfosa, Lars Bernhardsson 2020-01-30
Fastighetsägare i Gamlestaden, Malin Rosenqvist 2020-02-03
Ordningsvakter, två personer 2019-10-14
Polisen, Håkan Svedberg 2019-11-22
Polisen, Mats Haake 2019-11-22
Poseidon, Johannes Wallgren 2020-01-28
SDF Östra Göteborg, Ing-Marie Larsson 2019-10-17
SDF Östra Göteborg, Maria Bolander 2019-09-16
SDF Östra Göteborg, Fältassistent 2019-09-16
Securitas, Magnus Gustafsson 2019-10-14
SKF, Annika Holmberg 2020-02-03
Säkerhetssamordnare Niclas Franklin, PrimeSafe 2019-09-09
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Bilaga 2

Bakgrundfrågor om/till personen:
Namn: 
Befattning, roll eller funktion: 

Hur beskriver du din roll i Gamlestaden idag? 
Hur ser Din organisation på ordningsvakternas insatser un-
der 2018 och 2019?
Uppfattar Din organisation att insatsen har något mervärde 
eller gör någon skillnad? Berätta i så fall hur! 
Hur skulle Du eller Ni beskriva den situation som rådde i 
Gamlestaden innan insatsen inleddes?

LOV §3-vakter, konsekvenser för de boende i Gamlestaden
Tror du att LOV §3-insatsen gör någon påtaglig skillnad i 
trygghet för olika grupper i Gamlestaden? 

Finns det effekter ni hade trott skulle hända, som inte infria-
des, eller andra effekter som ni överraskades av?

Hur går det med brottsligheten i stadsdelen, flyttar den bara 
”runt hörnet” eller bedömer du att den faktiskt minskar i 
något eller några avseenden?

Hur ser du/ni på särskilda ”hot-spots” eller platser dit kri-
minella aktiviteter ansamlas, har intensiteten av aktiviteter-
na på sådana platser minskat, ökat eller varit oförändrade 
under perioden? 
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Det kan bli lite väl mycket fokus på brottslighet vid en sådan 
här utvärdering, men ser du andra kanske mer indirekta ef-
fekter på exempelvis sociala eller ekonomiska värden?

Bedömer du att insatsen har en likvärdig effekt för kvinnors 
respektive mäns trygghet i Gamlestaden, eller bedömer du 
att det finns vissa skillnader? I så fall vilka?

Lokala ordningsväktare eller ”lokalpoliser”

Är de LOV §3- vakterna en respons på att de polisiära aktö-
rerna har ”dragit sig tillbaka” av olika skäl, eller hur tycker 
du att man bör förstå att detta behov har uppstått?

Det finns ett 25-tal LOV §3-beviljade områden inom lokalpo-
lisområdet City, och ytterligare ett 30-tal i Storgöteborg. Vil-
ken är din uppfattning om denna utveckling?

Avslutning
Om du och din organisation får bestämma, anser ni att LOV 
§3-väktarna bör finnas kvar i stadsdelen, eller önskar ni 
hellre se en annan lösning? 

Har du något som du vill lägga till, som jag har glömt att 
fråga om?
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Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias 

Danielsson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco 

Güldenpfennig (KD): Initiativ för ett tryggare Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Mattias Danielsson (C) och 

Falco Güldenpfenning (KD) har ingivit ett initiativärende för ett tryggare Borås. 

Initiativtagarna menar att trygghet utgör den yttersta grunden för att stadens 

invånare ska kunna leva ett gott liv och eftersom polisen med sina nuvarande 

resurser inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning menar 

initiativtagarna att ordningsvakter skulle utgöra ett komplement till polisens 

ordinarie bemanning. En förutsättning för att ordningsvakter ska kunna verka 

inom ett område är att det är bedömt som ett så kallat LOV 3§ område.  

Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) reglerar de som förordnas att som 

ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning. I LOV 2§ 

framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid bland annat 

offentliga sammanställningar och allmänna sammankomster. Vid Borås 

Sommartorsdagar förordnas till exempel ordningsvakter med stöd av LOV 2§. 

Det som detta initiativärende avser regleras i LOV 3§ som är en undantagsregel 

som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även i annat fall än 

som avses i 2§. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns ett 

särskilt behov och att det är av särskild betydelse från allmän synpunkt. 

Sammanfattningsvis bedöms möjligheten att Borås Stad får tillstånd till ett så 

kallat LOV 3§ område i centrum där ordningsvakter kan verka som små.  

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Mattias Danielsson (C) och 

Falco Güldenpfenning (KD) har ingivit ett initiativärende för ett tryggare Borås 

till Kommunstyrelsen 2018-04-24. 

Initiativtagarna menar att trygghet utgör den yttersta grunden för att stadens 

invånare ska kunna leva ett gott liv och eftersom polisen med sina nuvarande 

resurser inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning menar 

initiativtagarna att ordningsvakter skulle utgöra ett komplement till polisens 
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ordinarie bemanning. En förutsättning för att ordningsvakter ska kunna verka 

inom ett område är att det är bedömt som ett så kallat LOV 3§ område.  

Det framhålls även i initiativärendet att trygghet även är en fråga om goda 

villkor för näringslivet. I den av Svenskt Näringslivs undersökning om det 

lokala näringslivsklimatet uppgav 56,56 procent att de upplevde problem med 

brottslighet och att problemen blivit värre. För att bedriva ett långsiktigt och 

framgångsrikt arbete för att stävja kriminalitet och otrygghet behövs enligt 

initiativtagarna en tydlig kartläggning av hur behoven faktiskt ser ut. Det 

genomförs regelbundna trygghetsundersökningar mot invånare men däremot 

inga motsvarande undersökningar har gjorts gentemot lokala näringsidkare. 

Initiativtagarna menar att genom att verka för att tillåta ordningsvakter i 

centrum bidrar Borås Stad till det gemensamma arbetet för ett tryggare Borås 

samt med årliga trygghetsundersökningar riktade mot näringslivet skapas också 

bättre förutsättningar för kommunens fortsatta trygghetsarbete och för såväl 

näringslivet som stadens växtkraft. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att 

de delar av centrala Borås, som är särskilt utsatta för kriminalitet eller präglade av otrygghet, 

görs till LOV-3 område samt att en trygghetsmätning riktad mot företag ska göras 

regelbundet och att resultatet redovisas till Kommunstyrelsen tillsammans med tillhörande 

analys. 

 

Utredning LOV 3§ område 

Lag (1980:578) om ordningsvakter (LOV) reglerar de som förordnas att som 

ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning. I LOV 2§ 

framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid bland annat 

offentliga sammanställningar och allmänna sammankomster. Vid Borås 

Sommartorsdagar förordnas till exempel ordningsvakter med stöd av LOV 2§. 

I LOV 2a och 2b §§ framgår att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 

säkerhetskontroller i domstolar och vid säkerhetskontroller vid offentliga 

sammanträden i kommuner och landsting. 

Det som detta initiativärende avser regleras i LOV 3§ som är en undantagsregel 

som medger att ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra även i annat fall än 

som avses i 2§. För att denna regel ska bli tillämplig krävs att det finns ett 

särskilt behov och att det är av särskild betydelse från allmän synpunkt. 

I remissvaret från Lokalpolisområde Borås framgår enligt Polismyndighetens 

föreskrifter (PMFS 2017:12), för att ett särskilt behov ska föreligga krävs att 

platsen är utsatt för ordningsstörningar eller på goda grunder kan antas komma 

att utsättas för sådana.  

Avseende särskild betydelse från allmän synpunkt innebär att den ordningshållning 

som bör utföras på platsen är av sådan art att det krävs personal med särskilda 

befogenheter och det är svårt för Polismyndigheten att upprätthålla allmän 

ordning på platsen utan att det får negativa konsekvenser för utförandet av 
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andra prioriterade polisuppgifter. Vid dessa förhållanden anses 

ordningshållningen på platsen vara av särskild betydelse från allmän synpunkt.  

Lokalpolisområde Borås har ombetts lämna synpunkter på initiativärendets 

framställan om att göra brottsbelastade och otrygga platser i centrala Borås till 

ett så kallat LOV 3§ område. Området som bedömts som aktuellt avgränsas av 

Stora Torget-Torggatan-Västerlånggatan-Västerbrogatan samt utmed Viskan 

förbi Sandwalls plats-Södra Torget och Österlånggatan fram till Stora 

Torget/Torggatan. Området finns inritat i framställan om synpunkter. 

Lokalpolisområdeschefen Tomas Stakeberg Jansson har svarat på begärda 

synpunkter. Han och lokalpolisområdet delar inte initiativtagarnas uppfattning 

om att polisen inte fullt ut klarar uppdraget att upprätthålla lag och ordning och 

att kriminaliteten och otryggheten ökar i Borås centrala delar. De anser att den 

faktiska brottsligheten statistiskt minskat under åren men att den upplevda 

otryggheten ökat av olika orsaker. Det framhålls även att Lokalpolisområdet 

arbetar trygghetsskapande i Borås centrala delar ur ett strategiskt perspektiv 

genom kommunpolisernas arbete tillsammans med Borås Stads avdelning 

Centrum för trygghet och säkerhet (CKS), näringsidkare och fastighetsägare. 

Lokalpolisområdets bedömning utifrån den lagstiftning som råder i LOV, 

grundat på brottsstatistik samt den goda kunskap kring hur Lokalpolisområdet 

bedriver sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bedöms inte 

förutsättningarna finnas för ett tillstånd utifrån LOV 3§. 

Lokalpolisområdet konstaterar dock att beslut om LOV 3§ inte avgörs av 

Lokalpolisområdet utan av polisens Rättsavdelning efter ansökan. 

Utredarens kommentar är att Lokalpolisområdet kommer att vara en av 

polisens Rättsavdelnings remissinstanser vid en eventuell tillståndsprövning och 

deras bedömning väger tungt i en sådan tillståndsprövning. 

Nuvarande chef för lokalpolisområde Borås, polisintendent Mattias Ramsö, har 

2021-12-07 lämnat en komplettering på tidigare remissvar från dåvarande chef 

för lokalpolisområdet Tomas Stakeberg Jansson. Ramsö uppger i 

kompletteringen att lokalpolisområdet inte gör någon annan bedömning än den 

som tidigare angetts i yttrandet från 2018 avseende ansökan och dess 

avgränsning. Ramsö anger också att tryggheten i centrum är en angelägenhet 

som lokalpolisområdet prioriterar och som kommer att vara en del i kommande 

medborgarlöfte 2022. Vidare anger Ramsö att användningen av ordningsvakter 

i LOV3§ -områden i centrala Borås skulle kunna utgöra ett komplement till 

Polismyndigheten på specifika platser men avgränsningarna måste analyseras 

närmare utifrån nuvarande lägesbild. 

 

Angående trygghetsundersökningar 

Initiativtagarna föreslår att trygghetsmätningar riktad mot företag ska göras 

regelbundet och att resultatet redovisas till Kommunstyrelsen tillsammans med 

tillhörande analys. 
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Borås Stad och Fritid- och folkhälsoförvaltningen genomför kontinuerliga 

trygghetsundersökningar mot invånare. De avser inte att utöka 

trygghetsundersökningarna att även omfatta näringsidkare. 

CKS tillsammans med relevanta förvaltningar och polisen har en kontinuerlig 

samverkan med Fastighetsägarföreningen och med Borås City. Vid händelser i 

centrum som kan medföra en ökad upplevd otrygghet sker samverkan i 

förebyggande och trygghetsskapande syfte med relevanta aktörer. De händelser 

som varit aktuella är ökning av klotter, ungdomsgäng, ofredanden, 

drogförsäljning, nerskräpning, hot och våldssituationer och liknande. Det 

händelsestyrda arbetssättet har visat sig effektivt på kort sikt men inte i ett 

längre förebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 

CKS har under en tid haft diskussioner med främst Borås City och 

Fastighetsägarföreningen om att genomföra en kontinuerlig kartläggning om 

hur näringsliv och fastighetsägare i Borås centrum upplever brottslighet och 

trygghet. Syftet är att skapa en kunskapsbaserad lägesbild av näringsidkare och 

hyresvärdar i centrum för att därigenom möjliggöra orsaksanalyser och 

aktiviteter och åtgärder på kort och lång sikt mot identifierade problem i Borås 

centrum. 

Den metod som diskuteras är densamma som med framgång används på 

Hässleholmen och Hulta och snart på stadsdelen Norrby. Den bygger på 

inrapporteringar varannan vecka om brott och otrygghet från olika 

verksamheter i Borås Stad, Polisen och AB Bostäder. Inrapporteringarna 

sammanställs och analyseras till en gemensam lägesbild över stadsdelarna och 

identifierar vilka problem som behöver åtgärdas på kort och lång sikt.  

Sammanfattningsvis bedöms möjligheten att Borås Stad får tillstånd till ett så 

kallat LOV3§ område i centrum där ordningsvakter kan verka som små.  

Behovet av och initiativärendets förslag om att genomföra kontinuerliga 

trygghetsmätningar för näringsliv och fastighetsägare i Borås centrala delar har 

tidigare identifierats. Diskussioner och planering pågår.            

Den samverkan som tidigare beskrivits om lägesbilder enligt EST-metoden 

(effektiv samverkan för trygghet) på Hässleholmen/Hulta infördes i november 

2019 på stadsdelen Norrby och är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet i 

de aktuella stadsdelarna. EST-metoden skulle med fördel kunna användas för 

lägesbildsarbete för Borås stads centrala delar och för näringsidkare, 

fastighetsägare och boende. 

I november 2020 bildades den politiska styrgruppen mot organiserad 

brottslighet. Syftet med styrgruppen är att verka för en gemensam politisk 

viljeinriktning mot den organiserade brottsligheten och skapa förutsättningar 

för det förebyggande arbetet mot alla former av organiserad brottslighet. 

Den organiserade brottsligheten har en stor negativ påverkan för invånarnas 

trygghet och upplevda otrygghet både i våra stadsdelar och i Borås centrala 

delar. Dessutom sker händelser som inte har kopplingar till den organiserade 
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brottsligheten men som upplevs som otrygga för både invånare och 

näringsidkare i Borås.  

Efter en gedigen kartläggning av vilka platser i Borås centrala delar som är 

utsatta för brott och för otrygghet har bevakningskameror monterats vid 

Resecentrum och vid Södra torget och de togs i drift strax före midsommar 

2021. Kamerabevakningen har kompletterats med Centrumvärdar, med samma 

koncepts som Arbetslivsnämndens stadsdelsvärdar, och de finns i Borås 

centrala delar på platser och tider som är mest angelägna ur ett 

trygghetsperspektiv.  

Det pågår arbete för att identifiera andra platser i Borås centrala delar där det 

kan finnas behov och ett underlag för en utökning av kamerabevakningen. 

I kartläggningen inför kamerabevakningen och Centrumvärdarnas arbete har ett 

antal trygghetsfrågor ställts till näringsidkare och fastighetsägare i Borås centrala 

delar för en ”lägesbild light”. Frågorna distribuerades via Borås City men 

svarsfrekvensen var mycket låg från både näringsidkare och fastighetsägare.   

En mer ingående information av syfte och anledning till kartläggningen och 

behov av lägesbilder avseende Borås centrala delar kommer att ske i början av 

2022. Lokalpolisområde Borås ska under 2022 initiera ett medborgarlöfte som 

riktar sig till näringsidkare, fastighetsägare och boende i Borås centrala delar. 

Medborgarlöftet ska formuleras utifrån deras otrygghet och upplevda otrygghet 

och målet är att upprätta kontinuerliga lägesbilder avseende Borås centrala delar 

till stöd för det förebyggande arbetet. 

    

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Initiativ för ett tryggare Borås.  

2. Remissvar från Lokalpolisområde Borås. 

3. Kartbild över förslag till LOV3§ område. 

4. Komplettering av remissvar från Lokalpolisområde Borås. 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalpolisområde Borås, Tomas Stakeberg Jansson 

tomas.jansson@polisen.se 

2. Borås City, Lisa Statham@borascity.se 

3. Fastighetsägarna, Anna Liljenby, anna.liljenby@fastighetsagarna.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 

 

mailto:tomas.jansson@polisen.se


Initiativ för ett tryggare Borås 

 

Trygghet utgör den yttersta grunden för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. 

Tillåts otrygghet och kriminalitet att få fäste, blir det betydligt svårare att leva det liv man själv 

önskar. Att upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är således en fråga om att 

försvara varje människas frihet och därför naturligt politikens högsta prioritet.  

 

Det är också en fråga om goda villkor för det lokala näringslivet. Av de företag som deltog i 

Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala näringslivsklimatet uppgav 56,56 procent att 

de upplevde ett problem med brottslighet. Var tredje svarande företagare uppgav att 

problemen blivit värre sedan tidigare år. Det är knappast några siffror att vara stolt över. För 

att underlätta för företagare att driva och utveckla sin verksamhet, krävs en betydligt aktiv 

politik för ökad trygghet.  

 

Enskilda fastighetsägare i centrum har tidigare ansökt om att göra såväl fastigheten som 

området omkring till ett så kallat LOV 3-område. Ett LOV 3-område är ett område inom vilket 

ordningsvakter tillåts verka. Eftersom ordningsvakter har större befogenheter än väktare, 

som inte kräver tillstånd, möjliggör upprättande av LOV 3-områden till att skapa större 

trygghet och att stävja kriminalitet. Till exempel har ordningsvakter legal rätt att avvisa 

personer - en rättighet som deras väktarkollegor saknar.  

 

För oss är det uppenbart att polisen med nuvarande resurser, inte fullt ut klarar uppdraget att 

upprätthålla lag och ordning. Därför vore möjligheten att använda sig av ordningsvakter för 

att motverka stölder och annan kriminalitet ett välbehövligt komplement till polisens ordinarie 

bemanning. Det är för oss också svårt att se baksidan av att fastighetsägare som själva ser 

behovet tillåts använda sig av ordningsvakter som komplement för att upprätthålla ordningen 

i det offentliga rummet.  

 

För att bedriva ett långsiktigt framgångsrikt arbeta för att stävja kriminalitet och otrygghet, 

behövs också en mer tydlig kartläggning av hur behoven faktiskt ser ut. Borås Stad har 

sedan 1999 gjort trygghetsundersökningar mot invånare. Däremot har inga motsvarande 

undersökningar gjorts gentemot lokala näringsidkare. Svenskt Näringsliv hade visserligen 

med frågor relaterade till trygghet och brottslighet i fjolårets enkät över det lokala 

företagsklimatet. Det var dock enbart en engångsföreteelse och planeras inte vara en del av 

kommande års enkätundersökningar (inte heller den som planeras senare under våren). 

Därför föreligger ett klart behov av att i stället kommunen tar på sig den rollen för att skaffa 

sig insikter om behovet av trygghetsskapande åtgärder riktat mot vårt lokala näringsliv.  

 

Genom att verka för att tillåta ordningsvakter i centrum, kommer Borås Stad ha lämnat ett 

viktigt bidrag till det gemensamma arbetet för ett tryggare Borås. Med årliga 

trygghetsundersökningar riktade mot näringslivet skapas också bättre förutsättningar för 

kommunens fortsatta trygghetsarbete och för såväl näringslivets som stadens växtkraft. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

- att ge förvaltningen i uppdrag att verka för att de delar av centrala Borås, som är 

särskilt utsatta för kriminalitet eller präglade av otrygghet, görs till LOV 3-område  

 



- att en trygghetsmätning riktad mot företag ska göras regelbundet och att resultatet 

redovisas till kommunstyrelsen tillsammans med tillhörande analys 

 

 

För Moderaterna    För Liberalerna    

Annette Carlson    Morgan Hjalmarsson 

 

 

För Centerpartiet    För Kristdemokraterna   

Mattias Danielsson     Falco Güldenpfennig 
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