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Datum 

2022-11-15 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Tekniska förvaltningens sessionsal Kungsgatan 57, torsdagen den 24 

november 2022 kl. 13:00 

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

Dnr 19323  

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 19324  

3. Förvaltningen informerar 

Dnr 2021-00840 1.1.3.25 

4. Ekonomiuppföljning oktober 2022 

Dnr 2022-00775 1.2.4.1 

5. Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 

medborgare 

Dnr 2022-00626 1.4.2.0 

6. Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet 

Dnr 2022-00656 1.1.3.0 

7. Gallring av Tekniska nämndens handlingar- skolskjutshandlingar 

Dnr 2022-00464 2.1.3.1 

8. Anmälningsärenden november 2022 

Dnr 2022-00776 1.3.1.1 

9. Redovisning av delegationsbeslut november 2022 

Dnr 2021-00842 1.1.3.1 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 
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2022-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00840 1.1.3.25 
 

  

 

Förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniker Cristofer Damberg informerar om utförda åtgärder för inväxande 

vegetation i gatumiljö. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om ny avdelningschef på 

Lantmäteriavdelningen. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om Tekniska nämndens julbord 

14/12. 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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tekniska@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Katarina Lindgren 
Handläggare 
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Ekonomiuppföljning oktober 2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen. 

 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i rapporten ”Ekonomiuppföljning oktober 2022” 

daterad 2022-11-07 redogjort för det ekonomiska resultatet till och med 

oktober månad och prognostiserat resultat för helåret 2022. Rapporten avser 

uppföljning av både drift- och investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomiuppföljning oktober 2022 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 

Postadress 

Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 74 00 vx 

 

 

Katarina Lindgren 
katarina.lindgren@boras.se 
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Ekonomiuppföljning oktober 2022 

 

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

 Väghållning, skog, parker m.m. 

 Persontransporter 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  

Nämndens driftbudget uppgår totalt till 245,9 mnkr varav 167,5 avser väghåll-
ning, skog, parker mm och 78,4 mnkr avser persontransporter.  

Totalt redovisar nämnden en prognos om 248,1 mnkr vilket innebär en avvi-
kelse om -2,2 mnkr varav +1,4 mnkr inom ramen för väghållning, skog, parker 
mm och -3,6 inom ramen för persontransporter. 
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 

 

 

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde väghållning, skog, parker 
mm uppgår, efter justering med anledning av fastställda kapitalkostnader, till 
167,5 mnkr. Varav 117,2 mnkr avser gatuavdelningen, 47,6 mnkr avser parkav-
delningen och 2,7 mnkr avser nämnd och administration. Nämndens budgetre-
serv inom denna verksamhet uppgår till 1,6 mnkr. Budgeten för kapitalkostna-
der uppgår till 48,2 mnkr eller knappt 29 % av nettobudgeten. 

Utfallet per den sista oktober uppgår till 122,8 mnkr eller 73 % av nämndens 
totala budget när 83 % av året har förflutit. I förhållande till den periodiserade 
budgeten är avvikelsen +14 mnkr varav 12 mnkr inom budgeten för gatuavdel-
ningen 

Helårsprognosen är justerad jämfört med tidigare prognos och uppgår nu till 
166,1 mnkr vilket innebär ett överskott om 1,4 mnkr inkluderat att bufferten 
inte nyttjas. 

Gatuavdelningen: 

Prognosen inom gata är justerad och visar nu på ett överskott om 0,6 mnkr. 
Detta innebär en förbättring med 2,4 mnkr i jämförelse med föregående pro-
gnos. Justering är gjord främst avseende lägre kostnader än tidigare beräknat 
inom trafikbelysningen med anledning av färre fel. Befarade ökade kostnader 
inom dagvattenavledning avseende tippavgifter ser inte heller ut att realiseras. 
Mer intäkter än budgeterat för markupplåtelser och felparkering påverkar också 
resultatet positivt. Underskottet prognostiseras dock att öka ytterligare inom 
vinterväghållningen till totalt 1,7 mnkr och dessutom ökar kostnaderna för klot-
tersanering.   

Park-och skogsavdelningen: 

Även park- och skogsavdelningens prognos är justerad jämfört med rapporte-
ringen i delåret. Inom naturvård prognostiseras nu ett överskott om 0,3 mnkr 
vilket innebär ett totalt underskott om -1,2 mnkr för avdelningen då prognosen 
avseende ökade kostnader för bergsäkring om 1,5 mnkr kvarstår sedan tidigare.  
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I delårsrapporten räknades prognosen upp avseende skogsverksamhetens för-
säljningsintäkter på bränsleflis, massaved och energived och budgeten följs där-
med trots årets ökade kostnader för drivmedel, nytt avverkningsavtal samt 
övergång till miljövänligt bränsle i alla entreprenader. Nämnden följer noga 
Skogsstyrelsens tolkning av artskyddsförordningen som kan innebära väsentligt 
högre avverkningskostnader för skogen framöver om utökad hänsyn ska tas till 
alla arter. 

Parkdriftens prognos fortsätter att följa årets budget totalt. Inga ytterligare ju-
steringar gjorda jämfört med tidigare prognosjustering som är gjord avseende 
intäkter från markavtal för ledningar på 0,8 mnkr Denna justering är dock ett 
nollsummespel totalt för verksamhetens ekonomi då kostnaderna för parkdrif-
ten räknats upp med samma summa. 

Stödfunktioner och nämnd: 

Prognosen för stödfunktioner och nämnd är justerad med +0,1 mnkr och där-
med prognostiseras nu ett överskott om 0,4 mnkr främst på grund av en vakant 
tjänst men även något lägre arvoden inom nämnden. För övrigt inga väsentliga 
avvikelser att rapportera. 

Persontransporter 

 

 

Nämndens totala ram inom verksamhetsområde persontransporter uppgår till 
78,4 mnkr varav färdtjänst 62,7 mnkr och särskoleskjuts 14,9 mnkr. Nämndens 
budgetreserv för persontransporter uppgår till knappt 0,8 mnkr. Inom ramen 
för verksamheten persontransporter ligger även ansvaret för skolskjutsar inom 
grundskola samt kommunens poobilsverksamhet. Kostnader för dessa verk-
samheter fördelas dock vidare till de nämnder som nyttjar dess tjänster och 
nämndens nettoram är därmed noll för dessa verksamheter. 

Utfallet per den sista oktober uppgår till 66,7 mnkr eller ca 85 % av budgeten 
när 83 % av året har gått. Helårsprognosen följer prognosen från delårsrap-
porten och uppgår till ett underskott om totalt 3,6 mnkr inkluderat att budgete-
rad buffert föreslås nyttjas till att täcka det prognostiserade underskottet inom 
färdtjänsten. 
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För bilpoolen startade året med restriktioner på grund av covid-19 men bok-
ningsgraden har sedan dess ökat och prognosen är att verksamheten håller bud-
get totalt även om både intäkter och kostnader prognostiseras något lägre än ur-
sprungligt budgeterat. 

I enlighet med prognosen i delårsrapporten håller skolskjutsverksamheten  
budgeten totalt. Justering är dock gjord avseende ökade personalkostnader och 
ökade intäkter från grundskoleförvaltningen för arbetet med planering och tra-
fikledning av skolskjutsar. 

Prognosen för särskoleskjuts är 0,6 mnkr lägre än lagd helårsbudget. Över-
skottet genereras främst av lägre personalkostnader men även färre inköp av 
taxiresor än budgeterat. Under våren har behovet av särskoleskjuts inte ökat i 
samma omfattning som planerat och antalet chaufförer har inte följt lagd perso-
nalplan. Under resterande del av året beräknas behovet öka och i prognosen är 
både en ny buss och en ny chaufför medräknad. 

Resandet ökar inom både färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket är ett positivt 
tecken mot en mer normal verksamhet, då dessa verksamheter påverkades i stor 
omfattning av pandemin. Även om intäkterna ökar så pekar prognosen för 
färdtjänstverksamheten på ett underskott om totalt 5 mnkr med anledning av 
den höga indexuppräkningen (+8,3 %) som görs på avtalat pris från och med 
den 1 juni i kombination med 

Prognosen för särskoleskjuts är 0,6 mnkr lägre än lagd helårsbudget. Över-
skottet genereras främst av lägre personalkostnader men även färre inköp av 
taxiresor än budgeterat. Under våren har behovet av särskoleskjuts inte ökat i 
samma omfattning som planerat och antalet chaufförer har inte följt lagd perso-
nalplan. Under resterande del av året beräknas behovet öka och i prognosen är 
både en ny buss och en ny chaufför medräknad. 
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Investeringar 

 

 

Tekniska nämndens totala investeringsvolym före omdisponering av anslag från 
2021 uppgår till 104,5 mnkr. Beslut avseende omdisponeringar från 2021 om 
75,1 mnkr samt utökade investeringsanslag för parkeringsledningssystem om 
2,5 mnkr, beläggningsunderhåll om 6 mnkr och handlingsplan för trygga mil-
jöer om 3 mnkr ökar nämndens investeringsram med totalt 86,6 mnkr. Total 
möjlig investeringsvolym under innevarande år är därmed 191,1 mnkr varav 
54,5 mnkr årliga anslag och 136,6 mnkr investeringar som löper över flera år. 
Av den totala investeringsvolymen är 140,6 mnkr projekt inom väghållning och 
50,5 mnkr avser parkinvesteringar. 

Investeringsutfallet per oktober månad uppgår till 59,9 mnkr varav 
53,1 mnkr väghållning och 6,8 mnkr park. Utfallet avser främst nedlagda medel 
på huvudprojekten Beläggningsunderhåll 14,3 mnkr, Attraktiv stad (Posttorget) 
9,4 mnkr och Kollektivtrafik (Busshållplats Skaraborgsvägen och Södra torget) 
12,5 mnkr, Reinvestering gatubelysning (Rötskadade stolpar) 4,9 mnkr och lek-
platser 4,6 mnkr 

Helårsprognosen uppgår till 120,5 mnkr vilket är lägre än tidigare rapporte-
ring. Detta innebär en budgetavvikelse om + 70,5 mnkr varav + 55,1 mnkr 
inom väghållning och + 15,4 mnkr park. Avvikelsen avser främst projekten ny 
Nybro, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, upprustning centrummiljöer samt 
Fristads nya stationspark och Kronängsparken. 
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Planen är att hela det utökade investeringsanslaget avseende beläggningsund-
erhåll, nu om totalt 14,5 mnkr, kommer att nyttjas i år, men volymen belagd 
yta inom beläggningsprogrammet decimeras p g a kraftiga index-höjningar un-
der året. 

Prognosen är sänkt för gång- och cykelvägar jämfört med senaste rapporte-
ring bland annat på grund av att projektet på Engelbrektsgatan är framflyttat till 
2023. Även projektet på Skjutbanegatan är något försenat. Total prognos är nu 
13 mnkr och resterande drygt 10 mnkr beräknas omdisponeras till kommande 
år. 

Årets prognos för projekt Ny Nybro avviker med totalt 26,2 mnkr från årets 
budget om 29,2 mnkr och totalt beräknas 3 mnkr att förbrukas. Resterande del 
av investeringsmedlen omdisponeras till 2023. Efter en gynnsam dom i Mark- 
och miljödomstolen i januari har projekteringsarbetet påbörjats och beräk-
nas pågå fram till våren 2023. Planerad byggstart är satt till hösten 2023 

Prognosen avseende Fristads nya stationspark uppgår till 1,5 mnkr. Reste-
rande medel, 3 mnkr behöver omdisponeras till kommande år. Byggstart för de-
lar av projektet är beräknad till hösten 2022 men troligtvis färdigställs inte pro-
jektet förrän år 2024 

Årets prognos för Kronängsparken är nedräknad jämfört med prognosen i ti-
digare rapporter och uppgår nu till 5 mnkr med anledning av det visade sig nöd-
vändigt med ytterligare provtagning av massor på området och framdriften av 
projektet därmed tillfälligt är stoppat. Kvarvarande medel, 8,4 mnkr behöver 
omdisponeras till kommande år. Planerad budget för projektet som helhet löper 
stor risk att överskridas på grund av främst två orsaker. Dels att projektet lidit 
av förseningar vilket gjort att budgeten inte följt med prisökningar samt att rå-
dande världsläge har drivit upp priserna för utrustning, främst betong, lek- och 
idrottsmateriel samt övriga markmaterial. Etapp ett och två bedöms rymmas 
inom den totala budgeten om 18 mnkr men den tredje etappen samt tillkom-
mande eventuell utgift för marksanering medför att budgeten överskrids. Ny 
beräknad projekttotal uppgår till 25 mnkr. 

Prognosen för Viskans park är sänkt och uppgår nu till 3 mnkr. Årets beräk-
nade utgifter avser insatser i Stadsparken (gestaltning av Mittpunkten) samt 
uppstart av pollineringsprojektet längst med hela stråket. Mindre insatser med 
tillfällig gestaltning längst med stråket kommer också att utföras under året men 
totalt beräknas 2 mnkr omdisponeras till kommande år. 
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Yttrande över remiss: Riktlinjer - delaktighet och 

inflytande för medborgare 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker riktlinjerna ”Delaktighet och inflytande för 

medborgare”. 

Sammanfattning 

Riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare är på remiss till Borås 

stads nämnder och bolag. Fem olika former för medborgarinflytande nämns: 

information, konsultation, dialog, medskapande och medbeslutande. Vidare 

listas ett antal principer för ett systematiskt och samordnat arbete med 

delaktighet och inflytande. 

Riktlinjerna innebär en bra checklista vid hantering av frågor som direkt berör 

människor som bor och vistas i Borås. 

Tekniska nämnden tillstyrker riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för medborgare 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
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

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”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”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.
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och inflytande för medborgare

Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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Yttrande över remiss: Program mot hemlöshet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 

mot hemlöshet. 

Ärendet i sin helhet 

Hemlöshet skapar enorm utsatthet och som ofta grundar sig i flera olika 

orsaker. För att förebygga och motverka hemlöshet behövs både individuella 

och strukturella insatser. Vikten av samverkan mellan interna och externa 

aktörer, såsom nämnderna, bostadsbolagen och civilsamhället är avgörande i 

arbetet. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har det öppnats upp för ett mer 

övergripande arbete och en bredare ansats i program mot hemlöshet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsansvar gällande 

hemlöshetsfrågor och ansvarar för revidering av program mot hemlöshet. 

Under 2022 har Individ- och familjeomsorgsnämnden tillsammans med 

representanter från Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, 

Stadsledningskansliet samt två av de kommunala bostadsbolagen; Bostäder i 

Borås och Viskaforshem, arbetat med revideringen av programmet 

Utifrån programmet ska arbetsgruppen sedan ta fram förslag till lösningar och 
åtgärder för att förebygga och motverka hemlöshet som ska sammanställas i en 
handlingsplan. 

Tekniska nämnden har utifrån sitt verksamhetsområde inget att erinra och 

väljer därmed att avstå från att yttra sig över Borås Stads program mot 

hemlöshet.               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Program mot hemlöshet 

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se  
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Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Program mot hemlöshet



2  

Borås Stad  |  Program mot hemlöshet

Borås Stads 
styrdokument
Planerande
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

Fastställt av: 
Datum: 
För revidering ansvarar: Individ- och familjeomsorgsnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Individ- och familjeomsorgs- 
nämnden
Dokumentet gäller för: Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr: 
Dokumentet gäller till och med: 
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1 Inledning
Hemlöshet representerar en av de mest extrema formerna av utanförskap och fattigdom. 
Hemlösheten har fortsatt att öka under ett antal år. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för 
boendelösningar för vissa grupper som äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruk 
och eller psykiatrisk problematik, våldsutsatta och personer som saknar försörjning. 

Den svenska bostadsmarknaden har dock under en längre tid varit svårtillgänglig också för 
andra grupper, så kallat strukturellt hemlösa. Befolkningsökning och lågt bostadsbyggande 
har medfört att det i dag råder bostadsbrist i många kommuner, inte minst vad gäller billiga 
hyreslägenheter. Konkurrensen om bostäderna har dessutom ökat generellt. Till det har antalet 
ekonomiskt svaga hushåll ökat. Det är hushåll utan social problematik men med begränsad 
ekonomi som står för den största delen av ökningen av hemlösheten. 

Borås Stads ansvar i hemlöshetsfrågan befinner sig i skärningspunkten mellan bostadsförsörjning 
och socialtjänst. Borås Stad har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla 
kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas 
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är 
därmed både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga, men berör även andra områden 
som integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård. 

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, 
Barnkonventionen som i svensk grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges 
följande: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och 
utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 

Orsakerna till hemlöshet är många och komplexa. Det behövs både individuella insatser och 
strukturella åtgärder inom den generella bostadsförsörjningen för att möta hemlösa personers 
bostadsbehov. För att kommunen på ett effektivt sätt ska kunna hjälpa och stötta medborgare 
som av olika anledningar söker boende eller stöd att lösa sitt bostadsbehov är det viktigt att 
Borås Stad organiserar ett samarbete mellan sina olika nämnder, kommunala och privata 
bostadsbolag samt de privata fastighetsägarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsansvar för hemlöshetsfrågor och 
ska tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan med konkreta 
aktiviteter utifrån riktningen i detta program. Handlingsplanen ska syfta till att fortlöpande 
driva utvecklingsarbetet för att förebygga och motverka hemlöshet framåt.

Bilden illustrerar att bristande tillgång på bostäder, främst hyreslägenheter med lägre hyror, och höga 
tillträdeskrav skapar utestängning från bostadsmarknaden för olika grupper i samhället, så kallad strukturell 
hemlöshet.
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Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för personer med social problematik, men många av 
dem som stängs ute, marginaliseras, har inte en social problematik. Några av dem påverkas 
så mycket negativt av att inte ha en bostad att de utvecklar en social problematik. Den 
strukturella problematiken medför utestängning från bostadsmarknaden vilket kan leda till 
att den strukturella problematiken övergår i en social problematik. Det medför i sin tur större 
kostnader men framförallt ett större mänskligt lidande. 

2. Mål och fokusområden 
Kommunstyrelsen fastställde, 2021-11-22, inom ramen för målområdet Boende och närmiljö 
i arbetet med Socialt hållbart Borås följande mål:

I Borås ska ingen vara hemlös.

Programmet och fyra fokusområden som tagits fram syftar till att uppnå målet.

Fokusområde 1 – Bostadsförsörjning för alla 
Fokusområdet syftar till att Borås Stad ska säkra tillgången till bostäder för alla medborgare. 
Då det råder underskott på bostäder i sin helhet och gällande särskilda målgrupper såsom äldre, 
personer med funktionsnedsättning och nyanlända behövs ett ökat bostadsbyggande för att 
bostadsförsörjning för alla ska bli en verklighet. En mer aktiv markpolitik möjliggör styrning 
av bostadsförsörjningen. Exempelvis ska markanvisning användas i större utsträckning för att 
påverka standard och storlek på de bostäder som byggs samt att försörjningsstöd/hyresgarantier 
ska godkännas på bostadsmarknaden. Medborgarna ska inkluderas på olika och alternativa 
sätt vid samhällsplanering och planering av bostadsbyggande för att ta del av deras åsikter 
och uppmärksamma deras behov. 

Genom sänkta trösklar för att komma in på bostadsmarknaden skapas bättre förutsättningar 
för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla medborgare i Borås. Grupper som marginaliseras 
såsom exempelvis personer med låg inkomst och en svag boendeekonomi, unga vuxna utan 
bostadsreferenser, personer som lever i en våldsam relation eller i en förtryckt kontext samt 
personer med tidigare skulder eller annan social problematik ska inkluderas i bostadsmarknaden. 
Tillträdeskrav till bostäder ska vara berättigade, lämpliga samt nödvändiga för att uppnå 
ett specifikt syfte. På så sätt möjliggörs för personer i strukturell hemlöshet att uppnå ett 
självständigt liv. 

Den strukturella hemlösheten ska minska genom att säkerställa att det finns olika typer 
av bostäder utifrån läge, storlek och hyresnivåer samt sänkta trösklar för att komma in på 
bostadsmarknaden.
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Fokusområde 2 – Förebygga hemlöshet 
Det förebyggande arbetet mot hemlöshet omfattar personer som riskerar att hamna i hemlöshet 
och som behöver olika former av stöd och insatser som bidrar till att öka möjligheterna att få 
eller behålla ett boende. Det vräkningsförebyggande arbetet behöver ske gemensamt av berörda 
förvaltningar och i samverkan med hyresvärdar och Kronofogdemyndigheten. Målsättningen 
är att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. 

Det vräkningsförebyggande arbetet behöver ha ett operativt mandat att agera för att personer 
ska få behålla sin lägenhet. Mandatet innebär att det inom det vräkningsförebyggande arbetets 
ram ges befogenhet att undanröja hinder för kvarboende. 

Barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Enligt dessa lagar ska 
barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Hemlöshet är 
en speciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situation. 
Därför är det viktigt att Borås Stad i sitt arbete med hemlösa familjer har ett barnperspektiv. 

Vid varje beslut som berör en hemlöshetssituation eller eventuell vräkning ska 
konsekvensbedömningar göras utifrån barnens situation. Utgångspunkten är att ett barn 
alltid behöver ett stadigvarande hem. Det är inte acceptabelt att ett barn blir vräkt och mister 
sin bostad. 

Genom ett aktivt och gemensamt förebyggande arbete ska inte något barn vräkas från sin 
bostad och antalet personer som blir avhysta från sin bostad ska minska. 

Fokusområde 3 – Möta den akuta hemlösheten 
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende under nattetid vid tillfällig hemlöshet och på 
dagtid finns möjlighet att vistas på någon av stadens öppna verksamheter. I samband med att 
en akut hemlöshet uppstår arbetas med att motivera personen, utreda behov och finna mer 
långsiktiga boendealternativ. Det kan leda till att personen får ett socialt kontrakt eller andra 
lösningar beroende på problematik och behov.  

Genom stöd och motivering ska personer som befinner sig i akut hemlöshet få ett gott stöd 
och hjälp att ta sig ur den akuta hemlösheten. 

Fokusområde 4 – Steget vidare till egen bostad 
Att ha ett eget boende och återgå till ett självständigt liv utgör en vinst utifrån såväl ett 
mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En målgrupp som behöver beaktas är personer som är intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, och som inte har ordnad bostad inför utskrivning. 
Stöd och planering gällande boende behövs för att underlätta för personen att återgå till en 
mer ordnad tillvaro. 

Personer som har behov av bistånd för boende ska få individuellt utformade insatser med 
målsättningen att minimera kortsiktiga och tillfälliga boendelösningar till förmån för ett 
självständigt boende. För detta krävs samverkan mellan stadens förvaltningar och bostadsbolagen, 
såväl kommunala som privata.

Genom stöd, motivering och en god samverkan ska personer som ska skrivas ut från institution 
ges ett gott förebyggande stöd och möjligheter till ett eget boende. Detta gäller även personer 
som har en social boendelösning, men som är redo för ett mer självständigt liv. 
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Uppföljning
Socialstyrelsen gör den nationella hemlöshetskartläggningen var sjätte år. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden gör den lokala hemlöshetskartläggningen var sjätte år. Närmast 
planerade kartläggningar är följande:

År 2023  Den nationella hemlöshetskartläggningen utförs av Socialstyrelsen.

År 2026  Den lokala hemlöshetskartläggningen utförs av Individ- och familje-  
  omsorgsnämnden.

Dessa båda kartläggningar ska göras i relation till varandra på så sätt att en kartläggning görs 
var tredje år. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för uppföljning genom att efterfråga berörda 
nämnder och styrelser avseende resultatet av aktiviteter i kommande handlingsplan. Vidare 
ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden för att sammanställa och analysera resultaten av 
handlingsplanen och hemlöshetskartläggningen samt att presentera dem i en uppföljningsrapport 
till Kommunfullmäktige var tredje år. 

Uppföljningsrapporten ligger till grund för förslag, utveckling och åtgärder vid revidering 
av program mot hemlöshet. Revidering av program mot hemlöshet ska göras var fjärde år. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för revidering av program mot hemlöshet i 
samverkan med Kommunstyrelsen och berörda nämnder.
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Gallring av Tekniska nämndens handlingar- 

skolskjutshandlingar 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att gallra följande handlingar: 

- Inkommen ansökan perioden år 2015-2020 

- Intyg perioden år 2015-2020 

- Beslut perioden år 2015-2020 

- Taxiunderlag perioden år 2015-2020 

- Överklaganden perioden år 2015-2016 

- Domar 5 år perioden år 2015-2016 

- Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning perioden år 2015-

2020 

 

Ärendet i sin helhet 

Persontransportavdelningen på Tekniska förvaltningen handlägger ärenden 

kring skolskjuts för elever i Borås. Tekniska nämnden har antagit en reviderad 

dokumenthanteringsplan den 24 november 2021 § 130. Enligt den nuvarande 

dokumenthanteringsplan (3.5.1.2) kan inkomna skolskjutsansökningar gallras 

efter två år från att ansökningar inkom. Detsamma gället för intyg, beslut, 

taxiunderlag och ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning. 

Vad gäller överklaganden och domar är gallringstiden fem år.  

På Tekniska förvaltningen förvaras en stor mängd skolskjutsansökningar och 

andra handlingar kopplade till skolskjutsärenden från perioden 2015- 2021. 

Dessa handlingar kan inte gallras med stöd av den nu gällande 

dokumenthanteringsplanen och inte heller med stöd av tidigare 

dokumenthanteringsplaner på grund av att skolskjutshandlingar inte har berörts 

i planerna. Tekniska nämnden måste fatta ett särskilt gallringsbeslut för att 

handlingarna ska kunna gallras. Med utgångspunkt från den nuvarande 

dokumenthanteringsplanen är det lämpligt att gallra en stor del av de handlingar 

som har en gallringstid på två år men dock endast gallra en begränsad del av 

handlingarna som har en gallringstid på fem år. Det innebär att ett nytt 

gallringsbeslut behöver fattas av nämnden under kommande år. 

Tekniska nämnden beslutar att gallra följande handlingar: 

- Inkommen ansökan perioden år 2015-2020 
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- Intyg perioden år 2015-2020 

- Beslut perioden år 2015-2020 

- Taxiunderlag perioden år 2015-2020 

- Överklaganden perioden år 2015-2016 

- Domar perioden år 2015-2016 

- Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning perioden år 2015-

2020 

 

  

Beslutsunderlag 

1.  Dokumenthanteringsplan, 2022-06-14 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet, Stadsarkivet@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Vad är en dokumenthanteringsplan? 

Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull 
tillgång. För att säkra informationsförsörjningen måste informationen därför 
förvaltas och hanteras på ett planerat och organiserat sätt. För att kunna skydda 
informationen och använda den effektivt måste man veta vilken information 
verksamheten hanterar och på vilket sätt det sker. Av arkivlagen (1990:782) och 
Arkivregler för Borås Stad följer att varje nämnd måste planera och styra 
hanteringen av sin information. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för att nå upp till kraven 
och hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt 
(styra hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), 
vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. 

Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna inom en 
verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer 
eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Det är särskilt viktigt att 
tänka på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya 
rutiner, övergång från pappershantering till digital hantering, nya driftsformer 
eller nya IT-system) kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och 
förutsättningarna för gallring eller bevarande. 

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna 
handlingar som förekommer hos nämnd, dels ett gallringsbeslut som reglerar 
hur informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs 
att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den 
bidrar till att upprätthålla en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera 
nämndens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska 
förhållandena hos Tekniska nämnden är det viktigt att den årligen gås igenom 
och revideras vid behov. 

Handlingar kan bevaras, gallras eller rensas 

När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska 
sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt angiven leveransfrist 
eller finnas kvar på förvaltningen. Med begreppet gallring avses förstöring av 
allmänna handlingar. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar 
nämnd, efter samråd med Stadsarkivet, om gallring i sitt arkiv. Ett 
gallringsbeslut är framåtsyftande och gäller från och med det datum då 
gallringen fastställts i nämnden. Allmänna handlingar som inte är medtagna i 
planen får alltså inte gallras. Det är viktigt att bygga upp en rutin för hur behov 
av förändringar i dokumenthanteringsplanen ska rapporteras och 
dokumenteras, så att de kan tas med när dokumenthanteringsplanen revideras. 

Vid bedömning av vilka handlingar som ska bevaras eller gallras, ska hänsyn tas 
till i vilken mån de tillgodoser: 

• allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn 
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• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt 

• forskningens behov 

Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De 
handlingar som ska gallras förvaras hos nämnden, tills gallring verkställts. 

Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte 
behövs för att förstå ärendet. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska 
fortlöpande, och senast vid arkivläggning, rensas vilket ska göras av en person 
med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, 
normalt handläggaren. 

Arkivbeständighet och arkivförvaring 

För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska 
bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens 
beständighet över tid. För handlingar i elektronisk form ska standardformat 
användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat 
särskilda råd eller anvisningar för informationshanteringen är det lämpligt att 
följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för 
arkivvården, i form av registrering, lagring, migrering, konvertering, gallring och 
rensning, är varje nämnds ansvar tills handlingarna överlämnats till 
arkivmyndigheten. 

Nämnden ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant 
sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Vid 
ny- och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd samråda med 
arkivmyndigheten. 

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den klassificeringsstruktur 
som finns i processhanteringsverktyget CaneaOne. I 
dokumenthanteringsplanen ska nämndens information knytas till dess 
verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna uppstår. 

Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges 
punktnotationen utifrån processtrukturen i CaneaOne. 

Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, 
Underprocess/Aktivitet 

Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens handlingar 
förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: 

• Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara: 

1. Styrande, 

2. Stödjande eller 

3. Kärnverksamhet. 

Styrande verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger hur 
verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den styrande, 
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inåtriktad och innefattar allt som behövs för att kärnverksamheten ska fungera. 
Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. 

• Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver det verksamheten 
arbetar med, vilket i stora drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen 
har. 

• Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de av de 
underliggande processerna, som är närbesläktade. Den utgör ett mellanled 
mellan verksamhetsområdet och processerna. 

• Process är den tjänst verksamheten utför i form av ett återkommande 
arbetsflöde. Det är den fjärde nivån i strukturen och det är på den nivån 
information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en 
process indelas ytterligare, i underprocess/aktivitet. 

Nivå 1  Verksamhetstyp  3. Kärnverksamhet  

Nivå 2  Verksamhetsområde  3.3 Infrastruktur  

Nivå 3  Processgrupp  3.3.6 Gator, vägar och parkering  

Nivå 4  Process  3.3.6.1 Hantera  gator, vägar, torg och broar  

Handlingstyp Här anges de allmänna handlingar som skapas till följd av den 
verksamhet som bedrivs, till exempel protokoll eller bygglovsansökan, utifrån 
var i strukturen de förekommer. Handlingsbegreppet omfattar inte bara 
pappershandlingar. Handlingarna uppräknas i den ordning de förekommer 
inom processen. Information redovisas inte på högre nivå än den fjärde nivån. 

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något 
av nedanstående hanteringssätt. 

Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar som inkommit till Tekniska 
nämnden. När registrering sker i nämndens huvuddiarium anges det med ett D. 
Om det inom nämnden förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket 
diarium handlingen registreras, till exempel Gatuavdelningens vägbyggnationer. 
När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat IT-system än ovan 
anges IT-systemets namn, till exempel Heroma. 

Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett 
i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, till exempel i 
kronologisk ordning, efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. 
Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, 
vilket förutsätter att det klart framgår om handlingen inkommit eller upprättats 
och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock 
inte användas för handlingar som omfattas av sekretess eftersom 
förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller 
sekretesskyddade uppgifter ska registreras om det inte finns ett undantag från 
registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S. 
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Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av 
sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning. 

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, till 
exempel Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge 
handlingen en fysisk placering kan man istället ange vid vilken funktion som 
handlingen går att återfinna, till exempel ”Enhetschef för X”. Här kan även 
anges om handlingen ingår i någon särskild akt, till exempel personalakt, eller 
liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett IT-system anges IT-
systemets namn, till exempel Ciceron. Förekommer handlingen digitalt på 
annan plats än i IT-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, till 
exempel J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För handlingar som 
förekommer på två platser anges båda, till exempel Ciceron/Närarkiv. Platsen 
ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av 
vilken personal som är närvarande. För att underlätta senare gallring, bör de 
handlingar som ska bevaras, förvaras åtskilda från de som ska gallras och tydligt 
märkas upp med senare avsikt. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen 
med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som ska gallras vid olika tidpunkter 
bör förvaras åtskilda från varandra. 

Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är 
alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att 
de ”hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in 
eller upprättats”, till exempel genom systematisk förvaring. För att allmänna 
handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt är det viktigt att ha en genomtänkt 
ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning 
underlättas uppfyllandet av detta lagkrav. Sorteringsordning kan vara 
exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter 
fastighetsbeteckning, i personnummerordning etcetera. Tänk på att såväl 
förvaring som ordning bör vara praktisk ur hanteringssynpunkt, till exempel vid 
utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid 
slutarkivering och vid gallring. 

Medium Här anges på vilket medium handlingen är fäst då den förekommer i 
verksamheten, till exempel papper1 eller digitalt. I de fall handlingstypen kan 
förekomma på flera medium anges båda, till exempel papper/digitalt. 

Bevaras/Gallringsfrist Här görs en informationsvärdering för att avgöra om 
handlingstypen ska bevaras eller gallras. För handlingar som ska gallras anges en 
gallringsfrist, vilken anger antalet hela kalenderår, plus innevarande, som måste 
förflyta innan gallring kan ske. En handlingstyp som inkommit/upprättats 2007 
och som har en beslutad gallringsfrist på 2 år, får gallras först 2010. När det står 
gallring ”vid inaktualitet” finns däremot ingen bestämd gallringsfrist utan 
handlingen kan gallras när den bedöms sakna framtida värde för förvaltningen, 
vanligtvis efter kort tid. 

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium 
eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium 
handlingen är fäst på då den förekommer i verksamheten. 
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Leveransfrist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till 
arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det 
år då handlingen upprättades. Avgörande för bedömningen är handlingarnas 
återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas 
med Stadsarkivet. Fristerna begränsas vanligtvis till 2, 5 eller 10 år. Leveranser 
från nämnden samordnas, istället för många små leveranser. 

Anmärkning Här görs förtydliganden eller upplysningar som är relevant för 
hanteringen, såsom relation till annan handling, hänvisning till gällande 
lagstiftning, sekretess eller liknande. 

1 Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Undantaget trycksaker. 
Andra papperskvaliteter är till exempel, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 
gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt bevarande, 
men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För handlingar som ska bevaras ska 
alltid någon av dessa papperskvaliteter användas. 
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1 Övergripande kommunal ledning 
1.1 Ledning 
1.1.3 Nämnd 
1.1.3.1 Hantera nämndprocess 
1.1.4 Verksamhetsledning 
1.2 Styrning 
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll 
1.2.3.2 Bedriva internkontroll 
1.2.3.3 Hantera revision 
1.2.4 Mål och resursplanering 
1.2.4.1 Hantera 1-årig mål- och resursplan 
1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål och 

resursplanering) 
1.4 Demokrati och insyn 
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar 
1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar 
1.4.1.2 Hantera personuppgifter 
1.4.2 Offentlig dialog 
1.4.2.0 Leda-Styra-Organisera (Offentlig dialog) 
1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter 

2 Kommunalt verksamhetsstöd 
2.1 Informationsförvaltning 
2.1.1 Informationssäkerhet 
2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet 
2.1.2 Registratur 
2.1.2.2 Hantera och registrera ärenden 
2.1.3 Dokumentation och dokumenthantering 
2.1.3.2 Planera och hantera dokumentation 
2.1.3.25 Hantera övriga frågor (Dokumentation 

och dokumenthantering) 
2.3 HR/Personal 

2.3.1 Samverkan och förhandling 2.4.1.1 Fakturera kunder 
2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal 2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor 
2.3.1.2 Hantera LAS 2.4.1.4 Bokföra och redovisa 
2.3.1.3 Hantera lönerevision 2.5 Inköp 
2.3.1.4 Hantera personalsamtal 2.5.1 Inköp 
2.3.1.25 Hantera övriga frågor 2.5.1.2 Hantera upphandling under tröskelvärde 
2.3.2 Kompetensförsörjning 2.5.1.25 Hantera övriga frågor (inköp) 
2.3.2.1 Rekrytera 2.7 Inventariehantering 
2.3.2.2 Kompetensutveckla 2.7.1 Inventariehantering 
2.3.2.5 Hantera omställning 2.7.1.2 Vårda och underhålla inventarier 
2.3.3 Bemanning 2.8 Kris och säkerhet 
2.3.3.3 Semesterplanera 2.8.1 Intern krisledning 
2.3.3.4 Hantera särskilda arbetsformer 2.8.1.0 Leda-Styra-Organisera (intern 
2.3.4 Arbetsmiljö allmänt krisledning) 
2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 2.8.1.1 Utöva intern krisledning 
2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar 2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete 
2.3.4.4 Hantera krisstöd 2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete 
2.3.5 Personalhälsa 2.9 Information och marknadsföring 
2.3.5.4 Hantera tillbud 2.9.2 Informationsförsörjning 
2.3.5.5 Hantera arbetsskada 2.9.2.0 Leda-Styra-Organisera 
2.3.5.6 Rehabilitera (Informationsförsörjning) 
2.3.5.25 
2.3.8 

Hantera övriga frågor 
Övriga personalåtgärder 

2.9.2.1 
2.9.2.2 

Publicera på extern webb 
Publicera på intern webb 

2.3.8.1 Hantera bisysslor 2.9.2.3 Publicera på sociala medier 
2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder 2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter 
2.3.9 Upphörande av anställning 2.9.2.5 Hantera broschyrer 
2.3.9.1 Hantera egen uppsägning 2.9.2.6 Annonsera 
2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren 2.10 Förvaltningsstöd 
2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad 2.10.2 Fordon och transporter 

anställning 2.10.2.2 Driva bilpool 
2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätt till 68 2.10.2.25 Hantera övriga frågor (Fordon och 
2.3.9.7 Hantera dödsfall transporter) 
2.4 Ekonomi 
2.4.1 Redovisning 
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3 Kommunal kärnverksamhet 
3.1 Fysisk planering 
3.1.2 Mark och exploatering 
3.1.2.6 Hantera tomträtt, nyttjanderätt mm 
3.1.2.8 Förvalta skogar 
3.1.3 Lantmäteri och kartarbete 
3.1.3.1 Ajourhålla kartdatabasen 
3.2 Miljö- och samhällsskydd 
3.2.1 Miljö- och hälsoskydd 
3.2.1.4 Svara för naturskydd 
3.3.5 Parkförvaltning 
3.3.5.1 Hantera parker och planteringar 
3.3.5.2 Hantera tekniska parkanläggningar 
3.3.5.25 Hantera övriga frågor (Parkförvaltning) 
3.3.6 Gator, vägar och parkering 
3.3.6.1 Hantera gator, vägar, torg och broar 
3.3.6.3 Hantera belysning 
3.3.6.6 Hantera trafikärenden 
3.3.6.7 Bidrag till enskilda vägar 
3.3.6.25 Hantera övriga frågor (Gator, vägar och 

parkering) 
3.4 Näringsliv, arbete och integration 
3.4.3 Arbetsmarknad och sysselsättning 
3.4.3.1 Främja arbete och sysselsättning 
3.5 Utbildning 
3.5.1 Gemensam skolverksamhet 
3.5.1.2 Hantera skolskjutsar 
3.6 Kultur, fritid, turism 
3.6.8 Drift av sport- och fritidsanläggningar 
3.6.8.5 Driva lekplatser 
3.7 Vård och omsorg 
3.7.2 Att tillhandahålla omsorg och stöd 
3.7.2.25 Hantera övriga frågor (Att tillhandahålla 

omsorg och stöd) 
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Struktur 

1 
1.1 

Verksamhetstyp 
Verksamhetsområde 
Processgrupp 
Process 
Underprocess/Aktivitet 

Övergripande kommunal ledning 
Ledning 

Handlingstyp Registrering Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning 

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkivmedium/ 
-format 

Lev.-
frist 

Anmärkningar 

1.1.3 Nämnd 

Tekniska nämnden fattade 2017-06-12 beslut om att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Ciceron, skannas för att därefter gallras. Se diarienummer TEN 2017-00372 052. Innan gallringen kan verkställas ska Tekniska förvaltningen 
ha säkerställt att: 
Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 
Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 
Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 2018-06-01. 

1.1.3.1 Hantera nämndprocess Kallelse/Tilläggslistor D Nej Ciceron Mötesyn Digitalt 2 år Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar. 

Sammansatta handlingar till nämnden D Nej Ciceron Digitalt 5 år 
Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten. 

Protokoll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras Signeras digitalt. Tekniska nämnden beslutade att använda digital signering 2021-09-30 § 113 
Protokoll från nämndberedningsgrupp D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Anslagsbevis nämnden S Nej Site Vision Digitalt 1 år Anslagsbevisen sparas digitalt i SiteVisons inbyggda loggfunktion i 1 år. Uppgiften framgår i protokollet. 
Protokollsutdrag från nämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Delegationsbeslut D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Initiativärende D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

Voteringslistor S Nej Se anmärkning Papper Vid inaktualitet 
Voteringslistorna kan gallras när de är inaktuella och efter protokollet är justerat. Utfallet från en voteringen framgår av protokollet 

Skrivelser från andra myndigheter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Initierar ärende, t.ex. motioner, uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i form av protokollsutdrag eller liknande. 

Korrespondens D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Korrespondens av ringa betydelse S Nej Outlook, post Digitalt Vid inaktualitet 
Pro memoria, minnesanteckningar tillhörande ärende D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Beslutsunderlag nämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Skrivelse nämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

1.1.4 

1.1.4.0 
1.2 
1.2.3 
1.2.3.2 

Verksamhetsledning 

Leda - Styra - Organisera (Verksamhetsledning) 
Styrning 
Nämndens styrning och kontroll 
Bedriva internkontroll 

Utredningar 

Minnesanteckningar från ledningsgruppen 

Intern Kontrollplan samt beslut av nämnden 

D 

S 

D 

Nej 

Nej 

Nej 

Ciceron 

Borås Stads Intranät 

Ciceron, Stratsys - intern kontrollmodul i årsvis ordning 

Digitalt 

Digitalt 

Digitalt 

Bevaras 

5 år, se anmärkning 

Bevaras 

Kan gallras efter 5 år under förutsättning att handlingarna inte innehåller information eller beslut av betydande värde för verksamheten i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Attestförteckning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Original förvaras i Ciceron. Kopior förvaras på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Besluts-och behörighetsattestanter och gallras i samband med 
övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

1.2.3.3 
1.2.4 
1.2.4.1 

Hantera revision 
Mål- och resursplanering 
Hantera 1-årig mål- och resursplan 

Revisionsrapporter från Stadsrevisionen och nämndens svar till Stadsrevisionen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

Budget Budgetanvisningar till förvaltningen S Nej I årsvis ordning på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Budget Digitalt 7 år Gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial 
Personalbudget S Nej Agresso - personalbudgetmodul Planner Digitalt Se anmärkning Handlingar som skapats digitalt får förvaras digitalt i Agresso tills frågan om bevarande och gallring har utretts. 
Budget per ansvar S Nej Agresso - budgetmodul Planner Digitalt Se anmärkning Handlingar som skapats digitalt får förvaras digitalt i Agresso tills frågan om bevarande och gallring har utretts. 

Budget samt beslut av nämnden D, S Nej Ciceron, Stratsys - verksamhetsplan i årsvis ordning Digitalt Bevaras 
Rapportering sker i Stratsys varifrån dokument exporteras till word/PDF. Original förvaras i Ciceron. Kopior förvaras på 
K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Budget och gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

Årsredovisning Årsbokslutsanvisningar till förvaltningen S Nej I årsvis ordning på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut Digitalt 7 år Gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

Årsredovisning samt beslut av nämnden D, S Nej Ciceron, Stratsys - verksamhetsplan i årsvis ordning Digitalt Bevaras 
Rapportering sker i Stratsys varifrån dokument exporteras till word/PDF. Original förvaras i Ciceron. Kopior förvaras på 
K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut och gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

Specifikationer till balanskonton S Nej I årsvis ordning på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut Digitalt 7 år Specifikationerna överlämnas till Redovisningsservice, Servicenämnden som förvarar originalen. Se Servicenämndens 
dokumenthanteringsplan. Kopior förvaras på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut och gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial 
med gallringsfrist 7 år. 

Rapportblankett Investeringsprojekt S Nej I årsvis ordning på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut Digitalt 7 år Blanketten överlämnas till Redovisningsservice, Servicenämnden som förvarar originalen. Se Servicenämndens dokumenthanteringsplan. 
Kopior förvaras på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Bokslut och gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

Budgetuppföljning 
Tertialrapporter samt beslut av nämnden D, S Nej Ciceron, Stratsys - verksamhetsplan i årsvis ordning Digitalt Bevaras 

Rapportering sker i Stratsys varifrån dokument exporteras till word/PDF. Original förvaras i Ciceron. Kopior förvaras på 
K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Uppföljning och gallras i samband med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

Månadsrapporter (10-dagars), beslut av nämnden D, S Nej Ciceron, Stratsys - verksamhetsplan i årsvis ordning Digitalt Bevaras 
Rapportering sker i Stratsys. Original förvaras i Ciceron. Kopior förvaras på K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Uppföljning och gallras i samband 
med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål- och resursplanering) Planerings-och uppföljningssamtal, dagordning S Nej K:\TEK\Alla\PLUPP Digitalt Vid inaktualitet 

1.4 
1.4.1 
1.4.1.1 

Demokrati och insyn 
Hantering av allmänna handlingar 
Tillhandahålla allmänna handlingar 

Planerings-och uppföljningssamtal, bildspel 

Begäran om allmän handling 

S 

S 

Nej 

Nej 

K:\TEK\Alla\PLUPP 

Ciceron 

Digitalt 

Digitalt/papper 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 
Svar på begäran om allmän handling S Nej Ciceron Digitalt/papper Vid inaktualitet 
Avslag på begäran om allmän handling D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Överklagande av beslut om avslag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

1.4.1.2 Hantera personuppgifter Personuppgiftsbiträdessavtal D Nej Ciceron, närarkiv Digitalt/papper Bevaras Originalavtal förvaras i pärm hos nämndsekreterare 
Lista över personuppgiftsbehandlingar S Nej Draft it, modul Privacy Records Digitalt Vid inaktualitet 
Begäran om registerutdrag D, S Nej Ciceron, Selfpoint Digitalt Bevaras 
Svar på begäran om registerutdrag D, S Nej Ciceron, Selfpoint Digitalt Bevaras 
Anmälan till Integritetsmyundigheten om personuppgiftsincident D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Bekräftelse från Integritetsmyndigheten om mottagen anmälan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

1.4.2 
1.4.2.0 

Offentlig dialog 
Leda - Styra - Organisera (Offentlig dialog) 

Integritetsmyndighetens beslut (personuppgiftsincident) 

Redovisning av inkomna synpunkter samt beslut av nämnden 

D 

D 

Nej 

Nej 

Ciceron 

Ciceron, Stratsys - verksamhetsplan i årsvis ordning 

Digitalt 

Digitalt 

Bevaras 

Bevaras Regleras av styrdokument (synpunktsrutin) 

1.4.2.1 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.2 
2.1.2.2 

Hantera allmänhetens synpunkter 
Kommunalt verksamhetsstöd 
Informationsförvaltning 
Informationssäkerhet 
Hantera informationssäkerhet 
Registratur 
Hantera och registrera ärenden 

Synpunkter 

Klassningar av IT- och informationssystem 

Ciceron - Huvuddiariet 

S 

S 

D 

Nej 

Nej 

Nej 

Infracontrol 

Klassa från SKR 

Ciceron 

Digitalt 

Digitalt 

Digitalt 

2 år 

Bevaras 

Bevaras 

Handlingar rörande synpunkter av rutinmässig karaktär gallras vid inaktualitet och utförs av Stadsledningskansliet. Stadsledningskansliet 
informerar förvaltningen när gallringen sker. I de fall synpunkten leder till en åtgärd som är av stor betydelse för verksamheten ska åtgärden 
hanteras som övrig ärendehantering och registreras på annat sätt, till exempel i nämndens diarium - Ciceron. 

Ändring av in- och utfart diarieförs här sedan fr o m 2019. 

2.1.3 

2.1.3.2 

Dokumentation och dokumenthantering 

Planera och hantera dokumentation 

Ciceron - Parkeringstillstånd 

Dokumenthanteringsplan 

D 

D 

Nej 

Nej 

Ciceron-Parkeringstillstånd 

Ciceron 

Digitalt 

Digitalt 

Gallras 

Bevaras 

6 Från 2019 registreras följande ärendetyper: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Nyttokort, Lokala trafikföreskrifter, Tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter, Dispenser. Förutom Ändring av in- och utfart som ska bevaras. 

Dokumenthanteringsplanen ska revideras vid behov, förslagsvis under oktober månad. För fastställande i nämnden i början av 
nästkommande år. 

Arkivförteckning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

2.1.3.25 
2.3 
2.3.1 
2.3.1.1 

Hantera övriga frågor (Dokumentation och 
dokumenthantering) 
HR/Personal 
Samverkan och förhandling 
Hantera samverkan enligt avtal 

Fotografier 

Mötesanteckningar från arbetsplatsträffar 

S 

S 

Nej 

Nej 

J:TEK\verksamhetsbilder 

K:\respektive enhet 

Digitalt 

Digitalt 

Vid inaktualitet 

Se anmärkning 

Handlingar som skapats digitalt, förvaras digitalt i Heroma tills frågan om bevarande och gallring har utretts. 

Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Mötesanteckningar från arbetsplatsträffar Särskoleskjutsenheten Ramnaslätt S Nej Pärm på Ramnaslätt Papper Se anmärkning Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt 
perspektiv. 



        
 

      

  
 

  
 

 
 
   
   
  

 
 
 

   
      

  

         

   
   

  
         

  
 

  
  

    
  

      
   

 
 

      
  

         

 
        

        
 

        
 

   
  

    

   
   

 
    

    
    
     

 
 
 

       
     
  

  
  

 

   
  

 
  

 
  

  

 
 

  
      

 
 

   
       

   
    
  

         
     
  

  

Struktur Verksamhetstyp 
Verksamhetsområde 
Processgrupp 
Process 
Underprocess/Aktivitet 

Handlingstyp Registrering Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning 

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkivmedium/ 
-format 

Lev.-
frist 

Anmärkningar 

Mötesanteckningar från arbetsplatsträffar OSA-enheten Kyllared S Nej Pärm på Kyllared Papper Se anmärkning Gallras vid inaktualitet under förutsättning att handlingarna inte innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Samverkansprotokoll- FSG S Nej Pärm hos HR-chef Papper Bevaras 5 Förvaltningen förvarar sina FSG protokoll i pärm på HR-chefs kontor. Protokollen publiceras på förvaltningens intranätsida. 

MBL-protokoll S Nej Pärm hos HR-chef Papper Bevaras 5 Sekretess vid individärenden 
Hemställan begäran om förhandling S Nej Pärm hos HR-chef Papper Bevaras 5 
Beslut om skyddsombud S Nej Pärm hos HR-chef Papper Bevaras 5 

2.3.1.2 Hantera LAS Förhandlingsprotokoll S Nej Pärm hos HR-chef Papper Bevaras 5 
Turordningslista S Nej Heroma Digitalt Vid inaktualitet 
Bevakningslistor, företrädesrätt/konvertering S Nej Heroma Digitalt Vid inaktualitet 
Information om tidbegränsad anställning S Nej Heroma Digitalt Vid inaktualitet Information till de fackliga organisationerna 
Information om provanställning S Nej Heroma Digitalt Vid inaktualitet Information till de fackliga organisationerna 

2.3.1.3 Hantera lönerevision Arbetsgivaranvisningar S Nej Mail hos HR-chef Digitalt Vid inaktualitet 
Överläggningsprotokoll S Nej Pärm hos HR-chef Digitalt Bevaras 
Lönekartläggning S Nej Sysarb MIA Digitalt Vid inaktualitet Gäller till ny upprättats 
Arbetsvärdering S Nej Sysarb MIA Digitalt Vid inaktualitet 

2.3.1.4 Hantera personalsamtal Medarbetarsamtal S Nej Hos ansvarig chef Digitalt/papper Vid inaktualitet En individuell utvecklingsplan ingår i medarbetarsamtalet 
2.3.1.25 
2.3.2 
2.3.2.1 

Hantera övriga frågor 
Kompetensförsörjning 
Rekrytera 

Checklista arbetsplatsintroduktion 

Vakansprövning 

S 

S 

Nej 

Nej 

Plan 1, rum 3113 

Heroma 

Papper 

Digitalt 

Vid inaktualitet 

Se anmärkning 

Finns hos respektive enhetschef på NOA-enheten 

Gallras två år efter vakansprövning 
Annons S Nej Heroma Digitalt Bevaras 
Ansökningshandlingar S Nej Heroma Digitalt Se anmärkning Sökande gallras 2 år efter tillsättning. Aktuell för tjänsten, handlingar bevaras i personakt och levereras till Stadsarkivet efter anställningens 

upphörande för den som fick tjänsten. 
Anställningsavtal S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 Inkluderar anställningsbeslut och lönebeslut. Leverans till Stadsarkivet efter anställningens upphörande. 
Åberopande av företrädesrätt S Nej Pärm hos HR-chef Papper Vid inaktualitet 
Erbjudande om anställning p.g.a. företrädesrätt S Nej Pärm hos HR-chef Papper Vid inaktualitet 
Meddelande om tillsatt tjänst till övriga sökande S Nej Heroma Digitalt Se anmärkning Gallras 2 år efter tillsättning i form av en logg i systemet 
Spontanansökningar S Nej Outlook, post Digitalt/papper Vid inaktualitet Hänvisas till utannonserade tjänster 
Tystnadspliktförsäkran S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 Leverans till Stadsarkivet efter anställningens upphörande. 

2.3.2.2 Kompetensutveckla Medarbetarsamtal, se 2.3.1.4 En individuell utvecklingsplan ingår i medarbetarsamtalet 
Fritidsstudier, godkänd ansökan S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet Gallras vid anställnings slut. 

2.3.2.5 Hantera omställning Omplaceringsutredning av medicinska skäl S OSL 39:2 Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Se anmärkning- Tvist eller inte Bevaras 
Erbjudande om omplacering S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Se anmärkning- Tvist eller inte Bevaras 
Besked om omreglering av anställning p.g.a. partiell sjukersättning S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Se anmärkning Gallras när omregleringen är genomförd 

2.3.3 
2.3.3.3 

Bemanning 
Semesterplanera 

Varsel om omplacering av anställning p.g.a. partiell sjukersättning 

Semesterlistor 

S 

S 

Ja 

Nej 

Personalakt hos HR-chef/personnummerordning 

K:\TEK\Alla 

Papper 

Digitalt 

Se anmärkning 

Vid inaktualitet 

Gallras när omregleringen är genomförd 

2.3.3.4 Hantera särskilda anställningsformer Beslut om från Arbetsförmedlingen om storlek på lönebidrag S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet AB-avtal 
Beslutsunderlag från Arbetsförmedling S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet AB-avtal 

2.3.4 
2.3.4.1 

Arbetsmiljö allmänt 
Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 

Överenskommelse om arbetsuppgifter och rutiner 

Skyddsrondsprotokoll arbetsplats Kungsgatan 57 

S 

S 

Nej 

Nej 

Hos ansvarig chef 

Pärm hos HR-chef 

Papper 

Papper 

Vid inaktualitet 

Se anmärkning 

Gäller arbetsmarknadsanställda på BEA-avtalet som placeras och anställs av Arbetslivsförvaltningen . 

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet. 
Skyddsrondsprotokoll Ramnaslätt S Nej Pärm på Ramnaslätt Papper Se anmärkning 

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet. 
Skyddsrondsprotokoll Park- och skogsavdelningen S Nej Plan 1, rum 3113 Papper Se anmärkning 

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet. 
Delegering respektive fördelning av arbetsmiljöuppgifter S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Risk-och konsekvensanalys S Nej Hos ansvarig chef Papper Vid inaktualitet Ligger till grund för en handlingsplan 
Handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder S Nej Hos ansvarig chef Papper Vid inaktualitet När alla punkter på handlingsplanen är genomförda 
Mertids- och övertidsjournaler S Nej Heroma Digitalt Vid inaktualitet Detta avser arbetat tid ur arbetsmiljösynpunkt (arbetsmiljölagen) 

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Arbetsmiljöutredningar S Ja Ciceron Digitalt Bevaras 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Beslut om förbud eller föreläggande från Arbetsmiljöverket S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Färdigställd utredning om kränkande särbehandling S Ja Ciceron Digitalt Bevaras 

2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhöriglistor arbetsplats Kungsgatan 57 S OSL 39:3 Pärm på Plan 2, rum 3207 Papper Vid inaktualitet Uppdateras löpande. 
Anhöriglistor arbetsplats Kyllared S OSL 39:3 Pärm på Kyllared Papper Vid inaktualitet Uppdateras löpande. 
Anhöriglistor arbetsplats Ramnaslätt S OSL 39:3 Pärm på Ramnaslätt Papper Vid inaktualitet Uppdateras löpande. 

2.3.5 
2.3.5.4 

Personalhälsa 
Hantera tillbud 

Anhöriglistor arbetsplats Gröna Vägen Framåt 

Tillbudsanmälningar 

S 

S 

OSL 39:3 

OSL 39:2 

Pärm på Ramshulan 

KIA 

Papper 

Digitalt 

Vid inaktualitet 

Bevaras 

Uppdateras löpande. 

2.3.5.5 Hantera arbetsskada Arbetsskadeanmälningar S OSL 39:2 KIA Digitalt Bevaras 
2.3.5.6 Rehabilitera Rehabiliteringsutredning S OSL 39:2 Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 

Kan innehålla utredning av arbetsförmåga. Planering för återgång i arbetet. Läkarintyg. Utredning för möjligheter till arbetsanpassning 
2.3.5.25 Hantera övriga frågor Läkarintyg S OSL 39:2 Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet Bevaras om de ingår i en rehabilteringsutredning. Gallras annars vid uppvisande av handling 

2.3.8 
2.3.8.1 

Övriga personalåtgärder 
Hantera bisysslor 

Beställning av företagshälsovård 

Anmälningar av bisyssla 

S 

S 

OSL 39:1-2 

Nej 

Webbportal 

Personalakt hos HR-chef/personnummerordning 

Digitalt 

Papper 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 
Beslut om förbud av bisyssla S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 Konkurrerande och arbetshindrande bisyssla finns i MBL-protokollet. Förtroendeskadlig bisyssla är skriftligt beslut med motivering. 

2.3.8.2 
2.3.9 
2.3.9.1 

Hantera disciplinåtgärder 
Upphörande av anställning 
Hantera egen uppsägning 

Skriftlig varning 

Skriftlig uppsägning 

S 

S 

Nej 

Nej 

Personalakt hos HR-chef/personnummerordning 

Personalakt hos HR-chef/personnummerordning 

Papper 

Papper 

Bevaras 

Bevaras 

5 

5 När arbetstagaren själv lämnar in sin uppsägning 
2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Turordningslista, se 2.3.1.2 

Förhandlingsprotokoll, se 2.3.1.2 
Omplaceringserbjudande, se 2.3.2.5 
Underrättelse om uppsägning av personliga skäl S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Varsel om uppsägning av personliga skäl S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Besked om uppsägning på grund av arbetsbrist S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Underrättelse om avsked S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Varsel om avsked S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Besked om avsked S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Besked om att anställning upphör på grund av hel sjukersättning S Ja Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
Beslut om avgångsvederlag S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 Förhandlingschef över 12 månader. Upp till 12 månader förvaltningschef. 

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning Varsel om att tidsbegränsad anställning upphör S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet 
Besked om att tidsbegränsad anställning upphör S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Vid inaktualitet 

2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätta till 68 Besked om att anställning upphör S Nej Personalakt hos HR-chef/personnummerordning Papper Bevaras 5 
2.3.9.7 
2.4 
2.4.1 

2.4.1.1 

Hantera dödsfall 
Ekonomi 
Redovisning 

Fakturera kunder 

Checklista vid dödsfall medarbetare 

Fakturaunderlag 

S 

S 

Nej 

Nej 

Borås Stads Intranät 

Agresso, närarkiv plan 3/kronologisk ordning 

Digitalt 

Digitalt/papper 

Vid inaktualitet 

7 år 

Ersätts när en ny rutin antas 
Handlingar som skapats digitalt, förvaras digitalt i Agresso tills frågan om bevarande och gallring har utretts. 

Digitala underlag bifogas fakturan i Agresso kundreskontra. Pappersunderlag förvaras i närarkiv i kronologisk ordning och gallras i samband 
med övrigt räkenskapsmaterial med gallringsfrist 7 år. 

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor Utbetalningslistor S Nej Agresso, närarkiv plan 3/kronologisk ordning Digitalt/papper 7 år Attesterade med "grön lapp". Underlag scannas in i Agresso. 

Följesedlar (inscannade) S Nej Agresso, närarkiv plan 3/kronologisk ordning Digitalt/papper 3 år 
Följesedel scannas in som bilaga till fakturan i Agresso, om fakturans uppgifter ej är kompletta. Övriga följesedlar räknas ej som 
räkenskapsmaterial då informationen finns med fakturan i Agresso och kan gallras efter avstämning mot faktura. 

2.4.1.4 
2.5 
2.5.1 
2.5.1.2 

Bokföra och redovisa 
Inköp 
Inköp 
Hantera upphandling under tröskelvärde 

Bokföringsorder 

Förfrågningsunderlag 

S 

D 

Nej 

Nej 

Agresso, närarkiv plan 3/kronologisk ordning 

Ciceron 

Digitalt/papper 

Digitalt 

7 år 

Bevaras 

Enbart digital hantering från 2021 

Antaget anbud D Ja Ciceron Digitalt Bevaras 
Ej antagan anbud S Ja K:\TEK\Ekonomi\Ekonomichef\Upphandling Digitalt 4 år 



  

    
     
     

   

 
 

 
   

 
 

   

 
    

  
    

  
    

     
         

 
       

  

   
     

    
  

 

           
  

 

 
 

  
 

   

    
  

 
 

 
    

     
       

 
  

  
       

   
 

       

    
 

  
      

 
 

  
  

 
   

 
     

 
   

 

  

 

    
  

 
 
 
 

   
 

 
 
 

   
    

  

Struktur Verksamhetstyp 
Verksamhetsområde 
Processgrupp 
Process 
Underprocess/Aktivitet 

Handlingstyp Registrering Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning 

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkivmedium/ 
-format 

Lev.-
frist 

Anmärkningar 

Tilldelnings- och avbrytandebeslut D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Avtal D Nej Ciceron, närarkiv/kronologisk ordning Digitalt/papper Bevaras 5 Originalavtal förvaras i pärm hos nämndsekreterare 
Begäran om anbudshandlingar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Svar på begäran om anbudshandlingar S Ja Outlook Digitalt Vid inaktualitet Sekretessprövning sker vid begäran om utlämnande av handlingar 

2.5.1.25 Hantera övriga frågor (Inköp) Leveransavtal över försäljning av virke och flis D Nej Ciceron Digitalt Bevaras Rör avtal som sträcker sig över flera år. 
Leveransavtal över försäljning av virke och flis S Nej Plan 1, rum 3109 Papper Bevaras 5 Originalkontrakt 

2.7 
2.7.1 
2.7.1.2 
2.8 
2.8.1 
2.8.1.0 

Inventariehantering 
Inventariehantering 
Vårda och underhålla inventarier 
Kris och säkerhet 
Intern krisledning 
Leda - Styra - Organisera (Intern krisledning) 

Leveranssammandrag samt mätkvitton över flisleveranser 

Inventarieförteckning 

Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser 

S 

S 

D 

Nej 

Nej 

Nej 

Plan 1, rum 3109 

EasyApp 

Ciceron 

Papper 

Digitalt 

Digitalt 

1 år 

Vid inaktualitet 

Bevaras 
2.8.1.1 
2.8.2 
2.8.2.2 
2.9 
2.9.2 

2.9.2.0 

Utöva intern krisledning 
Kris- och säkerhetsarbete 
Bedriva systematiskt brandskyddsarbete 
Information och marknadsföring 
Informationsförsörjning 
Leda - Styra - Organisera (Informationsförsörjning) 

Dokumentation med anledning av kris eller extraordinär händelse 

Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) 

Interna kommunikationsplaner 

D 

S 

S 

Nej 

Nej 

Nej 

Ciceron 

SBA Cloud 

J:\TEK kommunikator 

Digitalt 

Digitalt 

Digitalt 

Bevaras 

5 år 

Vid inaktualitet 

Inloggningsuppgifter innehas av enhetschef på NOA-enheten. 

Förvaras hos förvaltningens kommunikatör. 

2.9.2.1 Publicera på extern webb Publiceringsunderlag S Nej J:\TEK kommunikator Digitalt Vid inaktualitet 
Påminnelse om uppdatering autogenereras av webbplattformen en gång om året och skickas via Centrala kommunikationsavdelningen. 

2.9.2.2 Publicera på intern webb Publiceringsunderlag S Nej J:\TEK kommunikator Digitalt Vid inaktualitet 
Påminnelse om uppdatering autogenereras av webbplattformen en gång om året och skickas via Centrala kommunikationsavdelningen. 

2.9.2.3 Publicera på sociala medier Borås Parkers Instagram S Nej Instagram, J:\TEK kommunikator Digitalt Bevaras 
2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter Pressmeddelanden, pressinbjudningar S Nej J:\TEK kommunikator Digitalt Bevaras Pressinbjudningar och pressmeddelanden sparas hos förvaltningens kommunikatör. 

2.9.2.5 Hantera broschyrer Broschyrer etc. S Nej Arkiv Gata/Park/Skog, Plan 1. mellanstora rummet Papper Bevaras 5 
Bevara ett exemplar av varje tryck. Underlag till broschyrer gallras vid inaktualitet. Ett exemplar av varje tryckt broschyr levereras årsvis för 
hela förvaltningen, av nämndsekreteraren, till Stadsarkivet. 

2.9.2.6 
2.10 
2.10.2 
2.10.2.2 

Annonsera 
Förvaltningsstöd 
Fordon och transporter 
Driva bilpool 

Annonsunderlag 

Ansökan ny användare 

S 

S 

Nej 

Nej 

J:\TEK kommunikator 

BokaBil web 

Digitalt 

Digitalt 

5 år 

Vid inaktualitet 

Annonsering i Borås Tidning sker via Tryckeriets försorg. Sociala medierannonser sker via Centrala kommunikationsavdelningen. Övriga 
annonser hanteras av förvaltningens kommunikatör. 

Bekräftelse registrering ny användare S Nej Bokabil web Digitalt Vid inaktualitet 
Manual utbildning Bilpoolsanvändare S Nej Borås Stads Intranät Digitalt Vid inaktualitet 

2.10.2.25 
3 
3.1 
3.1.2 
3.1.2.6 

Hantera övriga frågor (Fordon och transporter) 
Kommunal kärnverksamhet 
Fysisk planering 
Mark och exploatering 
Hantera tomträtt, nyttjanderätt mm 

Maskinavtal 

Handlingar rörande jaktarrenden 

S 

S 

Nej 

Nej 

Plan 1, rum 3109 

Plan 1, rum 3109 

Papper 

Papper 

10 år 

Bevaras 5 Till exempel skrivelser om förändringar i befintligt arrendeavtal. Förvaras i pärm hos enhetschef skogsenheten. 
Avtal med markägare om kalkning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Arrende- och nyttjanderättsavtal rörande skolskogar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Arrende- och nyttjanderättsavtal rörande vandringsleder D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Arrende- och nyttjanderättsavtal rörande fiske D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Arrende- och nyttjanderättsavtal rörande jakt D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

3.1.2.8 Förvalta skogar Anmälningar till Skogsstyrelsen om avverkningar S Nej skogsstyrelsen.se/minasidor Digitalt 5 år Inloggningsuppgifter innehas av enhetschefen på skogsenheten 
Skogsbruksplaner med kartor S Nej K:\TEK\Skog Digitalt Bevaras 

3.1.3 
3.1.3.1 

Lantmäteri och kartarbete 
Ajourhålla kartdatabasen 

Skogsvärderingar (kopior) 

Kartdatabas för parkskötsel 

S 

S 

Nej 

Nej 

Plan 1, rum 3110 

K:\TEK\park\arkiv 

Papper 

Digitalt 

Vid inaktualitet 

Bevaras 

Görs på uppdrag av Stadsledningskansliets strategiska samhällsplaneringsavdelning inför köp eller försäljning. 

Uppdateras över tid. Sparas årsvis i samband med avtalsbryt 31 mars - 1 april 

3.2 
3.2.1 
3.2.1.4 

Miljö- och samhällsskydd 
Miljö- och hälsoskydd 
Svara för naturskydd 

Kartdatabas för vägrensslåtter S Nej K:\TEK\park\arkiv Digitalt Bevaras 

Kalkning Kalkplaner S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Vid inaktualitet Uppdateras löpande. Uppgifter återfinns i Spridningsredovisning över kalkning. 

Kalkning Lodkartor S Nej Arkiv Gata\Park\Skog, Plan 1. stora rummet, kartskåp 2 Papper Vid inaktualitet 
Avser orginaldjupkartor över sjöar, som förvaltningen låtit ta fram. Tas ut på åldringsbeständigt papper. Lodkartor som inkommer för 
kännedom från annat håll kan gallras vid inaktualitet. 

Kalkning Spridningsredovisning över kalkning S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Bevaras Spridningsredovisningen redovisas till Länsstyrelsen. 
Kalkning Vattenprovsanalyser S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Bevaras Fylls löpande på med faktauppgifter om näringsvärden och försurningsstatus 
Naturreservat Dokumentation och kontrollprogram för skötselplaner S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Vid inaktualitet Till exempel underliggande rapporter, inventeringar, åtgärdsdokumentation, vattenprovdata. 
Fiske Förrättningshandlingar angående fiskerättsutredningar S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Bevaras Görs av lantmäterimyndigheten 
Fiske Handlingar rörande provfiske S Nej K:\TEK\skog\arkiv\NV Digitalt Vid inaktualitet 

3.3.5 
3.3.5.1 

Fiske 
Parkförvaltning 
Hantera parker och planteringar 

Inkomna protokoll och handlingar från fiskevårdsområdesföreningar (fvof) 

Skötselavtal 

S 

D 

Nej 

Nej 

K:\TEK\skog\arkiv\NV 

K:TEK\park\avtal 

Digitalt 

Digitalt 

Bevaras 

Vid inaktualitet 

Avser där Borås Stad deltar i Styrelsen. För föreningar där Borås Stad ej deltar i Styrelsen,kan handlingarna gallras vid inaktualitet. 

Gallras då gällande avtal löpt ut. 
Träddatabas S Nej K:\TEK\park\arkiv Digitalt Bevaras Uppdateras över tid. Sparas årsvis. 

Renoveringsprojekt av mindre karaktär S Nej K:\TEK\park\arkiv Digitalt 10 år 
Handlingar avser mindre renoveringsprojekt i park- och naturmark enligt detaljplan. Kan till exempel innehålla handlingar som rör 
renoveringar av trappor, gångvägar, bevattningsanläggning. 

Förteckningar över växter S Nej K:TEK\park\växtmaterial Digitalt Vid inaktualitet 
Bygghandlingar för parkanläggningar S Nej K:TEK\park\arkiv Digitalt Bevaras Ritningar och kartor finns oftast bifogat bygghandlingarna. 

3.3.5.2 Hantera tekniska parkanläggningar Förfrågningsunderlag för renovering av befintliga/nya lekplatser S Nej K:TEK\park\projekt\lekplatser Digitalt Vid inaktualitet 
Bygghandlingar för renovering av befintliga/nya lekplatser S Nej K:TEK\park\projekt\lekplatser Digitalt Vid inaktualitet 
Protokoll garanti/slutbesiktningar S Nej K:TEK\park\besiktningar Digitalt 5 år 
Relationshandlingar för renovering av befintliga/nya lekplatser S Nej K:TEK\park\projekt\lekplatser Digitalt Vid inaktualitet 

3.3.5.25 Hantera övriga frågor (Parkförvaltning) Parkprogram, blomsterprogram S Nej Plan 2, rum 210 Papper Bevaras 5 
Tryck med information om säsongsevenemang i parker. Ett exemplar bevaras på förvaltningen. Underlag till broschyrer gallras vid 
inaktualitet. 

3.3.6 Gator, vägar och parkering 
Lokala trafikföreskrifter 

Avtal gravrätter Djurbegravningsplatsen 

Beslut 

S 

D, S 

Nej 

Nej 

K:TEK\park\anläggningar\djurbegravningsplatsen\avtal 

Ciceron-Parkeringstillstånd\Transportstyrelsen(RDT) 

Digitalt 

Digitalt 

Bevaras 

2 år 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Beslut D, S Nej Ciceron-Parkeringstillstånd\Transportstyrelsen(RDT) Digitalt 2 år 

Markupplåtelser Yttrande till Polismyndigheten D, S Nej Ciceron, närarkiv Digitalt/papper 2 år 
Beslut D Nej Ciceron Digitalt 2 år 

Borås Flygplats (Viareds Flygfält) Driftavtal D, S Nej Ciceron, närarkiv Digitalt/papper Vid inaktualitet 
3.3.6.1 Hantera gator, vägar, torg och broar 

Investeringsprojekt Entreprenadhandlingar S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 
Drifthandling Entreprenadhandlingar S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 
Beläggningsunderhåll Entreprenadhandlingar S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 
Schaktreparationer Entreprenadhandlingar S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 
Konstbyggnad, bro, stödmur, tunnel Ritningar, Protokoll S Nej BATMAN (TRV) Digitalt Vid inaktualitet 

3.3.6.3 Hantera belysning 
Belysningsdokumentation Ritningar, beskrivningar S Nej MyCarta Digitalt Vid inaktualitet 
Rötskadebesiktning Besiktningsprotokoll S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 
Elbesiktning Besiktningsprotokoll S Nej J:\ Digitalt Vid inaktualitet 

3.3.6.6 Hantera trafikärenden 
Nyttoparkeringstillstånd Inkommen ansökan D Nej Ciceron-Parkeringstillstånd Digitalt 1 år efter tillståndets utgång. 

Beslut D, S Nej Ciceron-Parkeringstillstånd Digitalt 1 år efter tillståndets utgång. 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Inkommen ansökan D, S Ja Ciceron-Parkeringstillstånd, närarkiv Digitalt/papper Gallras 6 



  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

  

  

       

  
       

 
  

 
    

 
            

    

 

        
  

 
    

  
 

 
  

     
  

    
   

    
     

   
   

 
      

 

 
     

  

  
    

 
    

   
   

   
    

    
   

    
     

   
    

 

 
     

  

  
    

 
      

   

 
          

  
   

Struktur Verksamhetstyp 
Verksamhetsområde 
Processgrupp 
Process 
Underprocess/Aktivitet 

Handlingstyp Registrering Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning 

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkivmedium/ 
-format 

Lev.-
frist 

Anmärkningar 

Beslut D, S Ja Ciceron-Parkeringstillstånd, Seriline, närarkiv Digitalt/papper Gallras 6 
Överklagande D, S Ja Ciceron-Parkeringstillstånd, närarkiv Digitalt/papper Gallras 6 

Boendeparkering Inkommen ansökan S Nej Selfpoint Digitalt Vid inaktualitet 
Beslut S Nej Selfpoint Digitalt 2 år 

Dispenser för bred, tung och lång transport Inkommen ansökan D Nej Ciceron-Parkeringstillstånd Digitalt 2 år 
Beslut D Nej Ciceron-Parkeringstillstånd Digitalt 2 år 
Yttrande till Trafikverket S Nej K:\ Digitalt Vid inaktualitet 

Ändring av in- och utfart Inkommen ansökan D, S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 6 
Beslut D, S Ciceron Digitalt Bevaras 6 

Fordonsflyttning Beslut S Nej GBO System PBCCT 2019 Digitalt 5 år 
Schaktöppningstillstånd Inkommen ansökan/Beslut S Nej Infracontrol Digitalt 10 år 
Trafikanordningsplan Inkommen ansökan/Beslut S Nej Infracontrol Digitalt 10 år 

3.3.6.7 Bidrag till enskilda vägar 
Iståndsättningsbidrag för enskilda vägar Ansökan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

Beslut D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 
Utbetalning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 

Kommunalt bidrag för enskilda vägar Ansökan S Nej J:\, Närarkiv Digitalt/papper 5 år 
Beslut S Nej J:\, Närarkiv Digitalt/papper 5 år 

Statligt bidrag för enskilda vägar Ansökan S Nej J:\, Närarkiv Digitalt/papper 5 år 
Beslut S Nej J:\, Närarkiv Digitalt/papper 5 år 

3.3.6.25 Hantera övriga frågor (Gator, vägar och parkering) 

3.4 
3.4.3 
3.4.3.1 

Hantera vägföreningar 
Näringsliv, arbete och integration 
Arbetsmarknad och sysselsättning 
Främja arbete och sysselsättning 

Avtalskopior, förrättningskartor, årsmötesprotokoll, stadgar och uppgifter om ordf mm 

Progressionsmätning Gröna Vägen Framåt 

S 

S 

Nej 

Nej 

J:\, närarkiv 

J:\, dokumentskåp Ramshulan 

Digitalt/papper 

Digitalt/papper 

Bevaras 

Vid inaktualitet 

5 

Digital sammanställning skickas till Samordningsförbundet vid varje årsslut. 

Ansökan till Gröna Vägen Framåt S Ja J:\, dokumentskåp Ramshulan Digitalt/papper 2 år 
Ansökan inkommer både via mail och post. Ansökan via mail skrivs ut och placeras i dokumentskåp. Förteckning över samtliga ansökningar 
sparas digitalt på J: 

Deltagarförteckning  Gröna Vägen Framåt S Ja J:\ Digitalt 2 år 
Timrapporter deltagare Gröna Vägen Framåt S Nej Dokumentskåp Ramshulan Papper 2 år 
Årssammanställning Gröna Vägen Framåt S Nej J:\ Digitalt 2 år Sammanställning kring Gröna Vägen Framåts verksamhet för innevarande år, som skickas till Samordningsförbundet. 

3.5 
3.5.1 
3.5.1.2 

Utbildning 
Gemensam skolverksamhet 
Hantera skolskjutsar 

SUS-statistik via Försäkringskassan S Ja Dokumentskåp Ramshulan Papper Vid inaktualitet 
SUS är ett nationellt register som ajourhålles av Försäkringskassan. De delar som omfattar Gröna Vägen Framåts verksamhet, gallras vid 
inaktualitet. 

Handläggning av skolskjuts 
Inkommen ansökan S Nej Selfpoint, E-mapp, pärm vid skolskjutsenheten/bokstavsordning Digitalt/papper Pappershandlingar gallras efter inskanning. 2 år 
Intyg S Ja E-mapp, Pärm vid skolskjutsenheten/bokstavsordning Digitalt/papper 2 år 
Beslut S Nej Selfpoint, E-mapp/bokstavsordning Digitalt 2 år Beslut som inte överklagas 
Taxiunderlag S Nej J:\ i bokstavsordning Digitalt 2 år 

Överklagande av beslut om skolskjuts Överklagande D, S Nej Ciceron, J:\, pärm i närarkiv/bokstavsordning Digitalt/papper 5 år efter inaktualitet 
Dom D Nej Ciceron Digitalt 5 år efter inaktualitet 

3.6 
3.6.8 
3.6.8.5 
3.7 
3.7.2 

Ansökan om skjuts vid modersmålsundervisning 

Kultur, fritid, turism 
Drift av sport- och fritidsanläggningar 
Driva lekplatser 
Vård och omsorg 
Att tillhandahålla omsorg och stöd 
Handläggning av färdtjäns t 

Ansökan om resor i samband med modersmålsundervisning 

Protokoll säkerhetsbesiktningar 

Inkommen ansökan 

S 

S 

S 

Nej 

Nej 

Ja 

E-mapp, pärm i närarkiv/bokstavsordning 

K:\TEK\park\besiktningar 

WebSolen/personnummerordning 

Digitalt/papper 

Digitalt 

Digitalt 

2 år 

5 år 

Pappersoriginal gallras efter inscanning. Digital kopia gallras 5 
år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Utlåtande S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal returneras till kund efter inscanning. Digital 
kopia gallras 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Utredning S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Komplettering/yttrande från kund S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal gallras eller skickas till domstol efter 
inscanning. Digital kopia gallras 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Beslut S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Ansökan Flextrafik S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Papperorginal gallras efter inscanning. Digital kopia gallras 5 
år efter inaktualitet Uppgiften vidarebefordras till Västtrafik 

Överklagande av beslut om färdtjänst 
Överklagan från kund S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 

Pappersoriginal skickas till domstol. Digital kopia gallras 5 år 
efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Dom från Rättsväsendet S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal gallras efter inscanning. Digital kopia gallras 5 
år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Överklagan från Borås Stad S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal skickas till domstol. Digital kopia gallras 5 år 
efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Omprövning av färdtjänst Utredning S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 
Komplettering/yttrande från kund S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 
Beslut S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Handläggning av riksfärdtjänst 
Ansökan S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 

Pappersoriginal returneras till kund efter inscanning. Digital 
kopia gallras 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Utlåtande S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal returneras till kund efter inscanning. Digital 
kopia gallras 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Utredning S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Komplettering/yttrande från kund S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal gallras eller skickas till domstol efter 
inscanning. Digital kopia gallras 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Beslut S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 5 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 
Överklagan riksfärdtjänst 

Överklagan från kund S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal skickas till domstol. Digital kopia gallras 5 år 
efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Dom från Rättsväsendet S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal gallras efter inscanning. Digital kopia gallras 5 
år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Överklagan från Borås Stad S Ja WebSolen/personnummerordning Digitalt 
Pappersoriginal skickas till domstol. Digital kopia gallras 5 år 
efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 

Bokning av riksfärdtjänst Resespecifikation/Fakturaunderlag S Ja Pärm hos riksfärdtjänstsamordnare/kronologisk ordning Papper Pappersoriginal gallras 10 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 Bokföringslagen 
Beställning av färdtjänstresor Fakturaunderlag S Ja Pluto/kronologisk ordning Digitalt 10 år efter inaktualitet Offentlighets-och sekretesslagen 209:400 Kap.29 §§6-7 Bokföringslagen 

3.7.2.25 Hantera övriga frågor (Att tillhandahålla omsorg och stöd) 
Övrigt Årsstatistik över antal resor och tillstånd gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. S Nej Databas hos Trafikanalys, kronologisk ordning Digitalt Bevaras Redovisas och bevaras i årsredovisning. 

Broschyrer S Nej Plan 2, rum 2210 Papper Bevaras Ett exemplar per tryck 
Tillämpningsföreskrifter färdtjänst och riksfärdtjänst S Nej Gällande på Intranät. Inaktuella i pärm hos enhetschef. Digitalt/papper Bevaras 5 
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Systembeskrivning Här ges en kort beskrivning av de IT-system som används 
av nämnden och som hanterar allmänna handlingar. 

   

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
  

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
  

 
 

 

  

 
 

  
 

 

  
 

 

IT-system Beskrivning Användare 

Agresso Redovisningssystem Ekonomifunktion 
samt 
verksamhetsansvariga 

CaneaOne Förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. I 
CaneaOne förvaras 
förvaltningens rutiner och det 
är i detta system som 
verksamhetsutvecklingen för 
Tekniska förvaltningen 
dokumenteras. 

Alla medarbetare 

Ciceron Verksamhetssystem för 
diarieföring, dokument- samt 
ärendehantering. 

Nämndsekreterare 
samt vissa 
medarbetare 

Heroma Heroma är det system som 
Borås Stad använder för 
personal och lönehantering. 
Heroma hanterar bland annat 
anställningar, 
schemaplanering, 
löneadministration, 
dokumentation i 
rehabiliteringsärenden. 

HR, chefer samt vissa 
medarbetare 

Infracontrol Verksamhetssystem för 
synpunktshantering, 
felanmälan, anmälan om 
schaktöppningstillstånd samt 
trafikanordningsplan. 

Systemansvarig 

Intramap/Boråskartan Intern samt extern karttjänst 
som visar geografisk 
information. Intramap finns 
tillgänglig via intranätet och 
Boråskartan finns tillgänglig 
via boras.se 

Alla medarbetare 

KIA System för tillbuds- och 
arbetsskadeanmälningar. 

Alla medarbetare 

Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan 



 
 

 
 

 

 

  
 

 

 QGIS Kartdatabas för parkskötsel, Vissa medarbetare 
skogsbruksplaner 
vägrensslåtter med mera. 
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Datum Sida 

Borås Stad 2021-11-11 

Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00776 1.3.1.1 
 

  

 

Anmälningsärenden november 2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

 

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 168 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2023 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 174 Taxa för upplåtelse av 

gatu- och torgplatser 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 179 Riktlinjer beställar-

/utförarmodellen. (Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom 

kommunkoncernen) 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29  § 180 Förslag på utökat 

uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap 

5. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 390 Försäljning av fastigheten 

Visiret 4, utmed Ryssnäsgatan i Viared 

6. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 394 Intern kontrollplan 2023 

7. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17  § 395 Äskande om medel från 

Trygghetspotten 

8. Vikariatsförordnande Park- och skogsavdelningen 

9. Avtal fiske i Lillån-Kransån Göran Palmqvist 

10. Avtal fiske i Lillån-Kransån Kristian Palmqvist 

11. Tekniska nämndens presidium 2022-10-18 Protokoll  

12. Tekniska nämnden 2022-10-26 Protokoll 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00842 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationsbeslut november 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger 

dem till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Färdtjänst oktober 2022 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 63 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 23 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

 0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

86 st 

Antal genomförda färdtjänstresor 25 807 st 

Antal bommar 616 st (2,39 %) 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 278-300 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 31-39/2022 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 99-102/2022 

Handikapptillstånd Nr 167-188/2022 

(varav 7 st avslag, 15 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 32-34/2022 

Dispenser Nr 22-23/2022 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 10/2022 (36 st) 

Fordonsflyttning Nr 10/2022 (19 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 10/2022 (14 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 10/2022 (14 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 10/2022 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 10/2022 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 5/2022 

SUMMA: 47 st 

 

Enskilda vägar 

- 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Ärende Beslut Delegat Delegation 

Samråd av förslag till 

ändring av detaljplan 

för Göta, Laxöringen 

14 med flera, Borås 

Stad (BN2022-1029) 

Tekniska nämnden 

har inget att erinra 

mot förslaget till 

ändring av 

detaljplanen, varför 

ändringen tillstyrkes. 

Förvaltningschef 10/2022 

 

Granskning av förslag 

till detaljplan för 

Viskafors, Viskarhult 

2:68 med flera, 

Åsahagsvägen, Borås 

Stad (BN 2021-1180). 

 

 

Tekniska nämnden 

tillstyrker upprättat 

förslag till detaljplan. 

 

Förvaltningschef 

 

11/2022 

Granskning av förslag 

till detaljplan Lundby, 

del av Lundby 1:1, 

Erikslundskolan Borås 

Stad (BN2020-856). 

Tekniska nämnden 

tillstyrker upprättat 

förslag till detaljplan. 

Förvaltningschef 12/2022 

     

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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