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Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-03-31 
  

 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 
förutom i de delar som avser myndighetsutövning eller de ärenden som 
omfattas av sekretess. Dessa ärenden är markerade med *. 

 
Tid Tisdag 31a mars 2020, kl. 17.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Lena Sänd (S)  
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Strömbom (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Harry Kettil (S)  
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Helena Schicht (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Elin Johnsson 
 Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Jan-Åke Carlsson (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Elvira Löwenadler (M) 

  3. Per Månsson (M) 
   2020-04-02 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 

 4.1.1  2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt    
                 miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
                 att översynen redovisas senast 2020-05-01. 

 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information  
  
6.1 Information -  angående ärende om åtgärd Till handlingarna 
 Mot serveringstillstånd  Anna Karlsson 
 
6.2    Information – Behovsutredning och tillsynsplan Till handlingarna 
 2020-2022, Miljötillsyn Mirjam Keskifrantti 
 
6.3 Ordförandebeslut Till handlingarna 
    Karl-Eric Nilsson 
 
6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 
 personalärenden  Agneta Sander 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 Strandskyddsdispens, Asklanda 1:14 Godkänna 
 Ecos: 2018-427 Karl-Eric Nilsson  
 
7.2 Strandskyddsdispens Gastås 1:3 Godkänna m. villkor + avslag 
 Ecos: 2019-3587 Linnea Åsedahl  

 
kl. 17.05 
 
 
 

kl. 17.15 
 
 
kl. 17.25 
 
 

 
kl. 17.05 
 
 
kl. 17.15 
 
 
kl. 17.30 
 
 
kl. 17.45 
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7.3 Strandskyddsdispens Viared 8:104 Avslag 
 Ecos: 2020-186 Linnea Åsedahl  
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
8.1 *Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna  
  Ecos: 2020-247 Livsmedelskontroll 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd Återkallelse 
 Dnr: 36-2019-00770  Tillståndsenheten 
 Omedelbar justering 
 
9.2  *Ansökan om ändrat tillstånd Bifall 
 Dnr: 51-2020-00036  Tillståndsenheten 
 
9.3  *Ansökan om ändrat tillstånd Bifall 
 Dnr: 51-2020-00031  Tillståndsenheten 
 
 
10  Miljöstrategiska    
 
10.1 Miljörapport 2019 gällande Borås Stad Godkänna 
 Ecos: 2020-2679 Mikael Lund 
 
10.2 Detaljplan för Vile 7 m.fl. Tillstyrka med synpunkter 
 Ecos: 2020-432 David von Sydow 
 
 
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Rydboholm 1:461 Avslag 
 Ecos: 2020-626 Linnea Åsedahl 
 
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Gåshult 3:3 Beviljas 
 Ecos: 2020-667 Linnea Åsedahl 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Borås Stads plan för krisberedskap Godkänna 
 Ecos: 2019-3797 Niclas Björkström 
 
12.2 Biblioteksprogram 2020-2023 Avstå från yttrande 
 Ecos: 2020-661 Niclas Björkström 
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12.3 Månadsuppföljning februari 2020 Godkänna  
 Ecos: 2020-769 Kristina Reinholdsson 
 
12.4 Rättelse av Intern kontrollplan 2019 Godkänna  
 Ecos: 2020-236 Andreas Zalewski 
 
12.5 Avtal om samverkan Godkänna 
 Ecos: 2020-421 Johanna Bäckström 
 
12.6 Revidering av delegeringsordning Godkänna 
 Ecos: 2019-2024 Johanna Bäckström 
 
 
13  Kurser och konferenser etc. 
  
 *Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020 har blivit flyttad till  
          30e november-1a december 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut februari 2020 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 * A greener game 
 * Verksamhetsrapport Budget- och skuldrådgivning 
 * Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 
 * Kartläggning mänskliga rättigheter   
 * Medborgardialog 
 * Taxor och avgifter i Borås Stad 
 * Ärendeberedning i Borås Stad 
 * Nämndbudget 
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1(2)  BESLUT 
Datum Dnr  

34-2020-00116  2020-03-18 

Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
tillstandsenheten@boras.se 

Tillfälligt  utökad  möjlighet till  servering  av  alkoholdrycker  
och  alkoholdrycksliknande preparat i  uteserveringar i  
Borås Stad  

Beslut  
- Miljö- och konsumentnämnden beviljar alla tillståndshavare av  

serveringstillstånd i Borås Stad utökad period att servera alkoholdrycker  
och/eller alkoholdrycksliknande preparat i enlighet  med redan beviljat och 
gällande serveringstillstånd på uteservering, från och med 2020-03-18 till och 
med att  det redan beviljade serveringstillståndet i uteserveringen börjar gälla 
för året.  
 

- Som villkor meddelas att  nödvändiga tillstånd för uteservering ska finnas  hos  
Polismyndigheten och eventuell privat markägare.   

 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

-  8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622)  
 

Bakgrund  och  utredning  
Med anledning av spridningen av viruset covid-19 som nu pågår i Sverige har många 
restauratörer fått en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Borås City  har 2020-
03-17 lyft frågan om det finns  förutsättningar att bevilja serveringstillstånd i 
uteserveringar redan innan uteserveringsperioden normalt inleds, för de allra flesta 
tillståndshavare 1 april.  Detta för att om möjligt lindra de  negativa effekterna som  
virusets spridning har på restauratörernas verksamhet. I några enstaka fall finns  
serveringstillstånd i uteservering från mitten av april, 1 maj och även 1 juni.  
 
För att kunna beviljas serveringstillstånd krävs dispositionsrätt. För uteservering  
beviljas tillstånd för detta av Polismyndigheten och  om  marken är privat krävs också 
tillstånd från markägaren.  
 
Polismyndigheten och Tekniska Förvaltningen har  2020-03-17 tillfrågats  i ärendet.  
Det har inte framkommit några hinder att bevilja tillfälligt utökad period för 
serveringstillstånd i uteserveringar i Borås Stad, så länge som tillstånd för nyttjande av  
uteserveringen finns hos Polismyndigheten.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Datum Dnr 

2020-03-18 34-2020-00116 

Motivering av beslut 
Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet 
kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle 
(tillfälligt serveringstillstånd). 

Enligt 8 kap. 14 § alkohollagen ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Regleringen av serveringstider har 
främst till syfte att motverka olägenheter som onykterhet samt oordning och utgör en 
inte oväsentlig del av den svenska alkoholpolitiken. 

I detta fall handlar det om möjligheten att påbörja serveringsperioden i uteserveringen 
tidigare än de allra flesta har ett gällande serveringstillstånd för, och en tid om cirka 
två veckor. Påverkan på närboende eller ordningen bedöms sammantaget för denna 
korta period minimal. Polismyndighetens yttrande i frågan bedöms därmed inte 
nödvändigt. 

Med anledning av ovan är bedömningen att det finns förutsättningar att bevilja alla 
tillståndshavare av serveringstillstånd i Borås Stad, som redan har serveringstillstånd 
men den ordinarie serveringsperioden i uteserveringen ännu inte startat, möjlighet att 
redan nu påbörja servering i uteservering. För den tillfälligt utökade perioden gäller de 
serveringstider och bestämmelser i övrigt som annars gäller för det beslutade 
serveringstillståndet i uteserveringen. 

Av förarbetena till alkohollagen framgår att en myndighet som meddelar ett positivt 
beslut har, utan författningsstöd, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att 
till sitt beslut foga olika slag av villkor. En förutsättning är att villkoren ligger inom 
ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen (prop. 
2009/10:125 s. 166). 

För att underlätta och snabba på ärendehanteringen beslutar Borås Stad om en 
generell utökning av perioden för serveringstillstånd i de uteserveringar som det redan 
finns serveringstillstånd i. Varje tillståndshavare som vill använda den utökade 
perioden ansvarar för att nödvändiga tillstånd hos Polismyndigheten och eventuell 
privat markägare finns. För att tydliggöra detta bör detta även meddelas som villkor. 

Karl-Eric Nilsson 
ordförande Miljö- och konsumentnämnden 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
  

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

   
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 

Sida  
1(6)  Beslutsförslag 

Datum Dnr  
2018-427  2020-03-23 

Ansökan om strandskyddsdispens för r enovering av  
fritidshus, friggebod med bastu, verkstad/garage,  utbyte av  
staket, borttagande av sly, anläggning av gräsmatta,  
trädgårdsland och infartsväg  

Sökande:   
Fastighet:  Asklanda 1:14  
 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2014 att förelägga dåvarande ägaren till fastigheten 
Asklanda 1:14 vidta rättelse genom att återställa huvudbyggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva byggnaderna, forsla bort bilen och 
att avverkning av sly sker på tomten för att ställa tomten i vårdat skick. 
Dåvarande ägaren till arrendetomten vidtog åtgärder på tomten, forslade bort bil och 
röjde sly så tomten var i vårdat skick (enligt bilaga). 

Nuvarande ägaren till arrendetomten som tillträde 2016/2017 och övertog 
arrendetomten i vårdat skick har därefter renoverat byggnaderna i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och påbörjar renovering av staket samt anlagt infartsväg 
och en gräsmatta/trädgårdsland åt öster (enligt bilaga) 

Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen 2017 fått kännedom om att byggnader 
renoverats och staket har påbörjats runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14

 som arrenderar tomten sedan 2016 och äger byggnaderna har i efterhand 
sökt dispens (2018-02-15) från strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga 
hus (fritidshus, friggebod och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning 
av friggebod till bastu, utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta 
och trädgårdsland. 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens 
för renoveringen av befintliga hus (bostadshus, friggebod och 
verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte 
av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och trädgårdsland och att 
tomtplats fastställs till nuvarande arrendetomtgräns med villkor att tall område mot sjön 
samt sumpområde åt norr bevaras inom tomtplatsen. 

(Strandvägen 24).

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

   
   

 
 

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  

Sida 
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Datum Dnr 
2020-03-23 2018-427 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod och 
verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte 
av staket, borttagning av sly och anlagd av gräsmatta och trädgårdsland och att tomtplats 
fastställs till nuvarande arrendetomtgräns inom fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 
24) i Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer att arrendetomten Strandvägen 24 på 3722 m2 
inom Asklanda 1:14 är tomtplatsen då den sedan 50-talet har varit markerad med staket 
vilket intygas av flertal personer enligt bilagor och kartor. 

Villkor:  
Dispens är förenad med följande villkor:  

1.  Naturområdet med tallbestånd mot sjösidan skall bevaras och får inte tas ner  
och föryngring av tall ska  tillåtas  önskvärd.  

 

2.  Sumpområdet i norr och väster skall bevaras och får inte fyllas eller  dikas  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  

- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets syften.  
 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  

- Miljöbalken 7 kap. 18b  §. Kommunen får i  det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15  
§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1  och  
2.  

Redogörelse för ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2014 att förelägga dåvarande ägaren till fastigheten 
Asklanda 1:14 vidta rättelse genom att återställa huvudbyggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva byggnaderna, forsla bort bilen och 
att avverkning av sly sker på tomten för att ställa tomten i vårdat skick. 
Dåvarande ägaren till arrendetomten vidtog åtgärder på tomten under 2015, forslade 
bort bil och röjde sly så tomten var i vårdat skick (enligt bilaga). 

Nuvarande ägaren till arrendetomten som tillträdde 2016/2017 och övertog 
arrendetomten i vårdat skick har renoverat byggnaderna och påbörjar renovering av 
staket samt anlagt infartsväg och gräsmatta/trädgårdsland (enligt bilaga) 

Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen 2017 fått kännedom om att byggnader 
renoverats och staket har påbörjats runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14

 arrendator till adress Strandvägen 24 har i efterhand sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga hus (bostadshus, friggebod 
och verkstads/garage/vedförrådbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, 

(Strandvägen 24).
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Datum Dnr 
2020-03-23 2018-427 

utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och trädgårdsland åt 
öster på arrendetomt inom fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24). Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 2018-02-15. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har i februari 2017, november 2017 samt april 2018 
besökt platsen. 
Företrädare för Miljö och konsumentnämnden har 2018-05-08 och 2020-01-17 besökt 
platsen. 

Miljö och konsumentnämnden beslutade 2018-06-19 att gjorda renoveringsarbeten och 
markarbeten inte kräver någon strandskyddsdispens. 

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och sedan till Mark 0ch Miljödomstolen som 
beslutade återföra ärendet till nämnden för handläggning enligt 
strandskyddsbestämmelserna. 

Karta har bifogats ansökan. 

Beskrivning av platsen. 
Arrendetomten med adress Strandvägen 24, Fristad är en del av ett område som 
omfattar två tomter/fastigheter Borås Asklanda 1:14 och Asklanda 2:30. Marken ägs 
gemensamt av arrendatorerna genom Munkhagens stugägarförening. Varje arrendator 
äger byggnaderna på sin arrendetomt. 

Denna arrendetomt såväl som övriga arrendetomter inom stugägarföreningen har allt 
sedan 50-talet varit markerat med staket och varit arrendatorernas privata tomtmark. 
Runt den berörda arrendetomten har det varit ett enklare staket i form av metalstolpar 
och wiretråd. 

Den aktuella tomten har funnits i förre arrendatorns ägo sedan 1945 och varit inhägnad 
med staket och grindar. På grund av sjukdom har tomten blivit igenväxt och 2014 
utfärdade Samhällsbyggnadsförvaltningen ett ingripande om att återställa tomt och 
byggnader i vårdat skick. 2015 gjordes en upprustning av tomten och lät avverka träd 
och sly. 
2016 övertogs arrendet av sökande som renoverat byggnaderna och iordningsställt 
odlingsyta och en gräsyta. Mellan strand och den aktuella tomten finns ett brett 
gångstråk som ägs dels av stugägarföreningen (inom fastighet Borås Asklanda 1:14) och 
Borås kommun närmast stranden där man kan vandra mellan Asklanda och Skalle. 

Öster om tomten finns en gångväg ner till vattnet och ger allmänheten tillträde även 
från det hållet. Arrendetomten som sedan slutet av 50-talet varit utmärkt med staket och 
då varit arrendatorernas privata tomtmark. Renovering av staket har påbörjats av 
nuvarande ägare. 

Att detta staket har funnits runt hela arrendetomten sedan före 1975 har av ett flertal 
boende med anknytning till området intygat och framgår även på äldre kartor från 
lantmäteri och dokument från sökandes advokat (se bilagor). 
Staket har under ett antal år inte varit i ett speciellt bra skick såväl som tomten i dess 
helhet. Nuvarande ägaren har tagit bort det gamla staketet på större delen av 
tomtgränsen och påbörjat nytt staket (stolpar). 
Renovering av fritidshuset. På arrendetomten finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Samtliga byggnader har haft eftersatt underhåll. 2014 bedömde 
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Datum Dnr 
2020-03-23 2018-427 

Samhällsbyggnadsförvaltningen att det fanns en hemfridszon runt byggnaderna och 
förelade dåvarande ägare  att rusta upp fritidshuset.  Sökande har handlat i enlighet med  
Samhällsbyggnadsförvaltningens  föreläggande.  

 

Komplementbyggnad (verkstadsbyggnaden) Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad 
gjorts på 5 x 2 meter. På platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden.  
Miljö och konsumentnämnden bedömer därmed att tillbyggnaden inte kräver  dispens  
från strandskyddsbestämmelserna.  

 

Komplementbyggnad (bastu) Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en 
bastubyggnad. Den tidigare komplementbyggnaden var enkelt utformad med endast ett  
fönster åt syd. Den nya bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med samma 
placering och är uppförd med samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt  
syd. Miljöförvaltningen konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som  redan är  
ianspråktagen. Med den  enkla fasaden åt syd bedömer Miljö och konsumentnämnden att  
ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  

 

Södra delen av tomten är bevuxen med stora tallar.  Norr och väster om husen är  
marken blötare och med en sumpskogskaraktär.  

 
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser  
Platsen för de genomförda åtgärderna ligger inom  Öresjö strandskyddsområde som är  
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte:  

1.  nya byggnader uppföras.  
2.  byggnader eller byggnaders användning ändras eller  andra anläggningar eller  

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att  
beträda ett område där den annars skulle fått färdas  fritt  

3.  grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,  
anläggningar eller  anordningar,  

4.  åtgärder vidtas som  förändrar livsvillkoren för djur- eller  
växtarter.  

 
(7 kap 15 §  miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens  
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap  18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §  
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens  
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  
 
Motivering för beslut  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
strandskyddets  syften.  

Miljö och Konsumentnämnden bedömning att staket trots bristfälligt underhåll under  
en period på grund av dåvarande ägarens sjukdom och området utformning har varit i  
sådan omfattning att det har haft en avhållande effekt för allmänheten tillträde  till 
området har upprätthållits kontinuerligt sedan 1975.  
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Miljö och konsumentnämnden konstaterar att platsen som fritidshuset och 
komplettbyggnader samt gjorda markarbeten upptar redan är ianspråktaget.  
 

På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. Miljö- och  
konsumentnämnden bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller  
tillgängligheten för allmänheten påverkas av  att dispens ges.  
 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med gällande  
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som  
anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap  
miljöbalken.  
 
Motivering utifrån platsen/förhållandena  
 

Miljö och konsumentnämnden bedömer att åtgärderna genomförs på en plats som  
redan är ianspråktagen.  
 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden.  Livsvillkoren för växt- och djurlivet  
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.  
Dispens är förenligt  med  strandskyddets syfte.  
 
Motivering till villkor  
Tallområdet mot söder åt sjösidan skall bevaras/får inte tas ner och föryngring är  
önskvärd.  
Tallområdet är viktig för att förhindra erosion och bevara naturvärdet längs sjöstranden.  
Sumpskogen i norr och väster får inte röjas, fyllas eller dikas Området är en del av  
Munkåns översvämningsområde och har generellt ett högt naturvärde.  
 

Miljö-och konsumentnämnden bedömer att  byggnaden/anläggningen/åtgärden är  
förenlig med gällande översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är inte  
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Underlag till beslut  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2018-02-15 Kompletteringar av ansökan  2018-03-02  
Kompletteringar från JP  Advokatbyrå, daterade 3 april 2018  
Skrivelse JP Avokatbyrå angående staketet 23 april 2018  
Skrivelse JP Avokatbyrå angående tomt/staketet daterad 2018-05-04 S  
krivelse JP Avokatbyrå angående staketet 2018-05-21  
Foton från 16 april 2015 (före iordningsställande av förre ägaren)  
Foton från platsbesöken 2017 och 2018  (åtgärder gjorda av nuvarande  ägaren)  
Dom från Mark- och Miljödomstolen M 5091-18  

 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att  granska beslutet och skicka ett beslut att de  godkänner eller  
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut  inom tre veckor från det att beslutet  
kommit till Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns  
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.  
 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på  fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har  
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar  utanför  
tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.  
 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap  18 h §  
miljöbalken).  

 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden  
eller som har rättigheter där.  

 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan  för att uppföra ny byggnad. Även ändring av  
byggnad eller uppförande  av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan.  
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för  2019. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.  

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen  vid inbetalning efter förfallodagen även om  
beslutet överklagas.  

Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för prövning  
och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.  

 

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.  

 

Karl Erik Nilsson, Miljö- och konsumentnämndens ordförande  
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta med tomtplatsavgränsning och redovisning av  villkor  
3.  Fotobilagor  
4.  Hur man överklagar  

 
 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges  

 
 
För kännedom  
Länsstyrelsen Västra G ötalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl. bilagor)  
Fastighetsägaren: Munkhagens Stugägarförening, c/o Lars Svenningsson, Fjällkroken 1,  
504 61 Borås  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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2019-3587 2020-02-24 

Linnea Åsedahl 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för båthus och 
nybyggnad på fastigheten Gastås 1:3 
Sökanden:  
Fastighet: Gastås 1:3 

 
Sammanfattning 

 inkom med an sökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 26 
november 201 9. Ansökan avser nybyggnation av et t  båthus och nybyg gnad  av fritidshus .  
Fritidshuset  ska  ersätta en befint lig mindre  byggnad som står  på pla tsen idag. 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att  ge  dispens  till  fritidshuset  
men  inte  för bå thuset.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus enligt ansökan och komplet teringar, med måtten 10 x 6,5 meter, på  
fastigheten Gast ås  1:3  vid Såken,  Borås  kommun.  
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för bå  thus, på fast  igheten Gastås 1:3   vid Såken, Borås  
kommun. 
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas     i anspråk som tomtplats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  i no rr, söder och väster, enligt  bilaga 2, markeras med staket, 
häck,  mur eller motsv arande. 

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap.  15  § 
- Miljöbalken 7 kap.   18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §  

om det finns särskil  da skäl  och dispens en avser något ann  at än det som anges i 18  a § 1 och 2. 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a nyt t 

båthus samt   att  ersätta den befint  liga bygg naden med nyt  t st örre fritidshus   på  
fastigheten Gast ås  1:3.  
 
Ansökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom den 26     november 
2019. Ritning och    karta ha r bifogats an  sökan.  I för ste  skedet  sökte   
dispens  för att bygg  a ut den befint   liga  stugan, men för att     rymma bygg naden ino m 
tomtplatsen än drade ha n an sökan  till  att  ta bo rt  den befint liga st ugan och uppför  a en   
ny bygg nad ist ället.  Ny  placering och uppda  terad an sökan inkom 4 fe   bruari 202 0.   
 
Företrädare  för Mil jöförvaltningen ha r den 12    december  2019 och den 20     januari 
2020 besökt   platsen.  Fastigheten Gast ås  1:3 är   mycket st or me n ar rendetomten som   
åtgärderna i an  sökan avse r ha r en yt  a på ca 1 50    0 m 2. Ar rendetomten är   till  viss  del  
markerad me d st ängsel,  stolpar och st  enmur. Ar rendetomten ligge r i dir  ekt an slutning  
till  sjön Såken.   
 
Området där   den befint liga st ugan st år  idag och som sk   a  ersättas av ny bygg   nad 
brukas som gräsmatta, gräsmattan omges      av na turtomt.  Nordligaste  delen av tomt  en  
är  relativt  plan och ligge  r i jämn  höjd med   den grusv äg  som finns i omr   ådet, nå gon 
meter söder om st   ugan slu ttar tomt en  brant ner mot sjön. Hö    jdskillnaden me llan  
platsen för st  ugan  och sjön är    ca 20   meter. Omr ådet för det    planerade  båthuset st od 
vid besöke n helt /delvist under vatt  en.  Precis öste r om tomt  en ligge r en an  nan  
bebyggd fast ighet, i övri  gt omges   tomten av mes  tadels  granskog.  
 
Risk  för avslag för bå   thuset kommunice rades 20 20-01-21, inga sy  npunkter inkom.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för det    planerade  fritidshuset  och bå thuset ligge r ino m Såkens   
strandskyddsområde  som är   200 met er från   strandlinjen. Ino m st randskyddat omr åde 
får inte nya bygg   nader  uppföras,  byggnader  eller bygg naders an vändning än dras elle r  
andra an läggningar elle r an ordningar ut föras om det hin   drar  eller avhå ller allmä nheten 
från att   beträda et t omr åde  där  den an nars  skulle fått   färdas fritt . Vida re  får inte   
åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren  för djur-  eller växtar ter ( 7 kap   
15  §  miljöbalken).   
 
Miljö- och konsume ntnämnden kan i    enskilda fall ge dispens     från  
strandskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b §     miljöbalken).  
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens 
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d och i vatt   en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens    
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens an   ger sökande att     
- platsen redan tagit  s i   anspråk på et  t sätt   som gör att det     saknar  betydelse  för 

strandskyddets sy ften,  
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- behövs för en an   läggning  som för sin fu   nktion måst e ligga vid vatt   en och   
behovet  inte  kan tillg odoses ut anför omr ådet,  

- behövs för att    utvidga en på  gående ve rksamhet och ut  vidgningen inte   kan  
tillgodoses ut anför omr ådet  
 

Miljöförvaltningen bedömer att    fritidshuset  kommer uppför as på en pla   ts som redan   
är  ianspråktagen och ino  m et ablerad tomt plats. Historiska   flygfoton visar att    det  
funnits  en bygg nad på pla  tsen kontinue rligt  sedan  1975. P å den   aktuella pla tsen för  
fritidshuset  finns inga hö  ga na turvärden, livsv illkoren för växt-   och djurlivet bedöms    
inte  påverkas och allmä  nhetens tillg ång  till  strandområdet  försämras inte   av det   nya 
fritidshuset. Dispens   för fritidshus et är för  enligt  med  strandskyddets sy fte.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    det  inte  finns särskilt   skäl för att    bevilja dispens   för  
båthuset då åtgärden inte     är  planerad på en se   dan  tidigare  ianspråktagen pla ts och det   
inte  heller  pågår nå gon ve rksamhet på pla  tsen idag.   
 
Enligt na turvårdsverkets ha ndbok  står  det  att  man sk a  vara  återhållsam att   ge  dispens  
för bå thus och liknan  de  byggnader  för att inte    privatisera omr ådet som är    tillgängliga 
för allmä nheten. Ha ndboken hä nvisar till   dom 42 16-03 där   mark- och  
miljödomstolen avslog dispens    för ba stu ef tersom omr ådet bedömdes   vara 
allemansrättsligt tillg ängligt och en dispens     skulle pr ivatisera omr ådet.  
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var   den pr ivata zo nen krin g bygg naderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller   så sk a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r an nan an ordning som är    tydlig.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    fritidshuset  är  förenlig me d gällan de  översiktsplan 
och kraven på lämp   lig hushålln ing  med mar k- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och    
4 kap miljöb  alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap   
miljöbalken.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    båthuset inte   är  förenligt  med gällan de  översiktsplan  
och kraven på lämp   lig hushålln ing  med mar k- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och    
4 kap miljöb  alken.  

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-11-26 
Platsbesök, 2019-12-12 och 2020-01-20 
Uppdaterad ansökan, 2020-02-04 
Situationsplan, 2020-02-04
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, handbok från 
Naturvårdsverket och Boverket 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
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Andra personer ha r  också möjlighet att  överklaga beslu tet ino m de  tre  veckorna.  
Vänta tills dispense n börjar gälla inn an åtgärden påbörjas.   
 
En karta hö r  till  detta beslut och bestämmer hur stor den pr ivata zonen är   på 
fastigheten dvs . en tomt platsavgränsning. Det är bara ino m tomtplatsen som ägaren 
till marken ha r sin privata zon  eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.  
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för emål för tills  yn  enligt miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar att gälla om ar betet  inte  påbörjats ino m två år eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbeslutet  började gälla (7 kap 18 h  §  
miljöbalken).  
 
Detta beslut ge r ingen rättighet  gentemot andra som äger mar k- eller vattenområden  
eller som har rättigheter där.  
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny bygg nad.  Även ändring 
av bygg nad elle r uppförande av andra anläggningar kan kräva bygg lov eller 
bygganmälan.  Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är 6 93   6 kron or enligt kommune  ns  taxa för  
2019. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på avgift en. Drö jsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning  efter  förfallodagen även om beslu   tet 
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 §    förordningen om   
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Linnea Åsedahl  Agneta Sander 
Kommunbiolog   Miljöchef 
 
 

Bilaga 
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
3.  Fotobilaga 
4.  Hur man överklagar   
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Beslutet expedieras   till  
Beslutet delg es  
Sökanden   
 
För känne dom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (inkl.    bilagor 1-3),  
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Gastås 1:3, dnr 2019-3587 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   

 

  

 
             

                 
               

              
               

           
                

            
              

             
          

 

 
      

TJÄNSTEANTECKNING 
Sida  
1(8)  

Datum Dnr  
2019-3587  2019-12-12 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, an sökan om st  randskyddsdispens på Gast  ås 1:3   

Händelse Besök 

Platsbesök utfördes 11 december 2019 av Linnea Åsedahl. Fastigheten i sig är mycket 
stor men arrendetomten som ansökan avser har en yta på ca 1 500 m2. Tomten nås av 
en traktorväg som utgår från en grusväg som går till de olika fastigheterna i området. 
Tomten är till viss del markerad med stängsel, stolpar och stenmur. Tomten ligger i
direkt anslutning till sjön Såken. På fastigheten finns idag en liten stuga som står mark 
som idag brukas som gräsmatta, gräsmattan omges av naturtomt. Nordligaste delen
av tomten är relativt plan och ligger i jämnhöjd med den grusväg som finns i området, 
någon meter söder om stugan sluttar tomten brant ner mot sjön. Höjdskillnaden
mellan platsen för stugan och sjön är ca 20 meter. Området för den planerade 
sjöboden stod vid besöket helt/delvist under vatten. Precis öster om tomten ligger en
annan bebyggd fastighet, i övrigt omges tomten av mestadels granskog. 

Figur 1. Traktorvägen in till tomten. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr  
2020-186  2020-02-28 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för ladugård på    
fastigheten Viared 8:104  .  

Sökande:    
Fastighet:   Viared  8:104  
 

ammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a en   

adugård  med tillhör ande infar t  på fast igheten Via red 8: 104.  Området är   idag 
bebyggt och best  år  idag av lövsbes  tånd, mes tadels  ung bjö rk.  Fastigheten är inte    

anspråktagen elle r avsk ild från   sjön. Mil jöförvaltningen bedömer att    det  inte  finns 
ärskilt  skäl för att    ge  dispens  och bedömer där  för att   ansökan om   
trandskyddsdispens  ska  avslås.  

örslag till   beslut  
iljö- och konsume ntnämnden avslår an  sökan om dispens    från 

trandskyddsbestämmelserna för att uppr   ätta en ladugår  d  på fast igheten Via red 8:1 04,  
orås  kommun.   

agstöd  
eslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  

 Miljöbalken 7 kap.    15  §  

edogörelse för ärendet    
har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a en  

adugård  med tillhör ande infar tsväg på fast  igheten Via red 8:1 04.  Ansökan om dispens    
rån st randskyddsbestämmelserna inkom den 20   20-01-28. Karta ha  r bifogats   ansökan.  

öreträdare  för Mil jöförvaltningen ha r den 20  20-02-14 besökt   platsen.  Fastigheten 
ränsar till Via  redssjön,  ladugården är   planerad ca 10  0 me ter från   Viaredssjöns  
trandkant. Hela omr  ådet med   den pla nerade  ladugården samt mar  ken fram till sjön    
estår  av et t  ungt  lövskogsbestånd,  mestadels  björk.  Det finns inga befint   liga  
yggnader  eller vägar mellan    den pla nerade  ladugården och sjön.    

isk  för avslag ha  r kommunice rats till   sökande 18   februari 202 0, inga sy  npunkter 
nkom.  
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Datum Dnr 
2020-02-18 2020-186 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade ladugården ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya
byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt, eller åtgärder vidtas som 
väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. (7 kap 15 § miljöbalken). 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- platsen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering

är väl avskilt från området närmast strandlinjen 

Byggnaden är inte planerad inom tomtplats eller inom en sedan tidigare ianspråktagen 
mark, därför bedöms inte det första skälet vara tillämpbart. 

Eftersom det inte finns någon byggnad, väg eller annan exploatering mellan den
planerade ladugården och strandlinjen så bedöms inte området vara väl avskilt från 
strandlinjen. Enligt naturvårdsverkets handbok för handläggning av strandskydd så
ska en avskiljande effekt bero på att människor har exploaterat mark, ett hygge är inte 
en exploatering i bestämmelsens mening utan beror på skogsavverkning som är
följden av en verksamhet. Därför bedöms inte heller det andra angivna skälet vara 
tillämpbart. 

En byggnad inom planerat område skulle bidra till att allmänhetens tillgänglighet i
området skulle försämras vilket strider mot strandskyddets syften. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
byggnaden. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande översiktsplanen. 
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Datum Dnr 
2020-02-18 2020-186 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-01-28 
Situationsplan, 202 0-01-28  
Platsbesök,  2020-02-14  
Strandskydd  – en vägle  dning  för pla nering och pr  övning  
 

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är 7 15   8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på avgift en. Drö jsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning  efter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 §    förordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  

Information  
Det finns omr  åden på fast  igheten som ligge  r ut anför st randskyddat omr åde som   
eventuellt  skulle ku nna ut göra en alte  rnativ  placering av ladugården och på så vis inte        
motverka st randskyddets sy ften.  

Linnea Åse dahl   Agneta San der  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 

 
Bilaga  

1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Fotobilaga  
4.  Hur man överklagar    

 

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  
Sökanden   
 
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (inkl.    bilagor 1-3),  
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Viared 8:104, dnr 2020-186 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
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Bilaga 2. Situationsplan 

Planerat område för 
ladugården. 

Viared 8:104, dnr 2020-186 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:2000 

0 20 40 60mrättsverkan 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

Datum Dnr  
2020-186  2020-02-11 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, an sökan om st  randskyddsdispens  

Händelse Besöksanteckning 

Platsbesök  utfördes 11   februari  2020. Ladugården är pla   nerad ca 100    meter från   
Viaredssjöns  strandkant  (fastigheten Via red 8: 104 grän sar till   sjön).  Hela omr ådet me d 
den pla nerade  ladugården samt mar  ken fram till sjön best    år  av et t ungt   
lövskogsbestånd,  mestadels  björk.  Det  finns inga befint  liga bygg nader  eller vägar  
mellan den pla  nerade  ladugården och sjön.    
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Datum Dnr  
2020-247  2020-03-12 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen   
Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden beslu tar att   ,  
organisationsnummer   med  verksamheten   

 ska  betala livsme delssanktionsavgift  på 37 590    kr, vilke t är   1%  av 
företagets  årsomsättning.   
 
Avgiften tas   ut  för att livsme  delsverksamheten ha r på börjats inn an den an  mälts för   
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller st aten och bet  alas  via se parat fakt ura  till 
kammarkollegiet  efter  särskild bet alningsuppmaning.   
 
Lagstöd  
Beslutet  fattas med   följande  lagstöd:  
- Artikel  6.2  Europaparlamentets och rå  dets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av den   

29  april 200 4 om livsme  delshygien,  varje livsm edelsföretagare  ska  registrera sina  
anläggningar ho s  berörd kontro llmyndighet   

- 13§  livsmedelsverkets för eskrifter om livsm  edelshygien LIVSF S 200 5:20, an mälan 
om regist rering sk a  lämnas  in se nast  2 ve ckor inn an ve rksamheten på börjas.   

- 30a  § Livs medelslagen (2 006:804) jämte   39c § Livs  medelsförordningen (2 006:813)  
en sanktionsavgif t sk a tas   ut  av den som på   börjar en ve  rksamhet ut an  att  någon 
anmälan om regist  rering ha r gjor ts.  

 
Ärendet  
Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2 för ordning 852 /2004/EG  registrera  
alla sina an  läggningar ho s behör ig  kontrollmyndighet  och se   till  att  informationen  
som regist rerats är   korrekt ge nom att   bland an nat  underrätta kontro llmyndigheten om   
betydande än dringar.  

 
I an mälan om regist  rering av livsm  edelsanläggning som inkom till     Miljöförvaltningen 
den 30   september  2019 framkom det    att  verksamheten på börjats inn an an mälan  
inkom.    
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Datum Dnr 
2020-03-12 2020-247 

Miljö- och konsume ntnämnden är   i eg enskap av tills  ynsmyndighet  skyldig att   besluta  
om sanktionsavgif t enligt   30a § livsm  edelslagen (2 006:804). Avgift en sk a tas ut    för  
vissa överträdelse r av   livsmedelslagstiftningen och med    de  belopp som framgår    av    
39  c  § i livsm  edelsförordningen.   
 
Förslag till   beslut ha r kommunice rats i sk  rivelse  daterad 5 fe  bruari 202 0 om   
sanktionsavgift där    fick tillf älle  att  yttra sig samt    
möjlighet  att  inkomma med uppgift  er om år  somsättning.   

 har lämn at  ett  yttrande, se   bilaga.   

 
Miljöförvaltningens bedömnin g  
Vid inspekt ionen den 13 juni 20    19 på talade  inspektören vikt en av att    inkomma me d  
en ny regist  rering  vid byt e av   livsmedelslokal.  Efter samt al me d   den 10   
september  skickades  en e-po st till    med bla nketten regist rering av   
livsmedelsanläggning samt   information om att    anmäla regist reringen minst 14    dagar 
innan st art  för att undvika sanktionsavgif   t.  Den 26   september  lämnades en   
registreringsblankett  hos   då ingen regist  rering 
inkommit till   Miljöförvaltningen. Bu tiken var vid tillf   ället öp pen.   
 
I an mälan om regist  rering av livsm  edelsanläggning som inkom till     Miljöförvaltningen  
den 30   september  2019 framkom det    att  verksamheten på börjats inn an an mälan 
inkommit.    
 
Miljö- och konsume ntnämnden är   enligt  30  b § livsm  edelslagen sk yldig att   påföra en   
livsmedelssanktionsavgift  även om överträdelse  n inte   har sk ett  uppsåtligen elle r av  
oaktsamhet. Avgift en sk a dock   inte  tas  ut  om det   vore oskäligt   med hä nsyn t. ex.  till  
att  sjukdom ha r medf ört  att  den avgift sskyldige  inte  förmått att   göra det   som krävts .   
 

 har inkommit med    synpunkter, se   bilaga.  Miljö- och konsume nt-
nämnden an ser att de    omständigheter som    angett som sk  äl till   
varför en sanktionsavgif  t inte   ska  tas  ut, inte   är  tillräckliga.  Det finns där  för grund för   
påförande  av sanktionsavgif t enligt   39  c  § livsm edelsförordningen.   
 
Beloppets storlek   
Miljö- och konsume ntnämnden ha r  genom Cr editsafe  fått  fram för etagets 
årsomsättning från   närmast  föregående  år  till  3 75 9 tk r. Vilket   ger  en sanktionsavgif t  
på 37 590    kr.     
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Datum Dnr 
2020-03-12 2020-247 

Beslutsunderlag  
Skäl till   beslut  
Yttrande    
 
 
 
Agneta San der 
Förvaltningschef  
 

Beslut skicka s till    
  

 
 

 
Bilaga  
Hur man överklagar   
Delgivningsblankett  
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1(2)  Tjänsteskrivelse 

Datum Dnr  
2019-2679  2020-03-16 

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås stad 2019  
Yttrande till Kommunstyrelsen   

Sammanfattning 
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom  
flera områden.  Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av  
rapporteringen.  Vissa  miljömål är mer övergripande  inom staden, exempelvis  
etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. Framtagande och antagande  
av en koldioxidbudget är  ett led i arbetet med detta etappmål. Vi ser framsteg inom  
etappmålet Hållbar samhällsplanering där den fysiska planeringen skall anpassas till 
framtida klimat och väderfenomen. Inom Hållbar samhällsplanering ser vi positiva  
trender från föregående år och en  klimatstrategi för Borås stad håller i skrivande  
stund på att arbetas fram. Borås stad som organisation har stora möjligheter att  
påverka, vara förebild och agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också 
på regional- och  nationell nivå.  
 
Förslag till  beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport för  Borås  stad 2019 och 
översänder handlingarna till Kommunstyrelsen.   
 
Ärendet  
Den  22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige  Borås stads miljömål gällande  
2018 - 2021. Miljöförvaltningen ansvarar för att sammanställa kommunens  
miljömålsuppföljning i samband med tertialuppföljning i augusti och 
årsredovisningen. Miljörapport  Borås Stad  2019 är en sammanställning av dessa två  
uppföljningstillfällen. Kommunala bolag har ej svarat på två lägesbeskrivningar  
gällande material i byggnader samt ruttplanering gällande 2019, Borås djurpark har  ej 
svarat gällande T3. Dette  på grund av en kommuniceringsmiss. Vissa etappmål följdes  
inte upp 2018, exempelvis livsmedel då det har trätt  in ett nytt livsmedelsavtal med  
start  2019. Etappmål och  aktiviteter gällande livsmedel följs upp i Miljörapport 2019.  
 
 
 
 
Agneta Sander    Mikael Lund  
Miljöchef     Miljöutredare  
 
Bilaga 
Miljörapport  Borås stads 2019  
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Datum Dnr 
2020-03-16 2019-2679 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder och bolag 



 

Miljörapport 
Borås Stad 

2019 



Omslagsfoto: Per Pixel Petersson 
Illustrationer: Ida Brogren 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Om rapporten            s. 3 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.   s. 4 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
       exempelvis Grön Flagg.          s. 4 

1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt nivå 2 eller liknande.    s. 5 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade.    s. 5 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning.    s. 6 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö.     s. 6 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal 
      ska vara palmoljefria.          s. 7 

2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår 
       till minst 50 procent.          s. 7 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara.    s. 8 

3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
       detaljplaner och vägplaner.          s. 9 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen.    s. 9 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska 
      med 60 procent från 2015.          s. 10 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
      15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i 
       Boverkets byggregler, BBR.          s. 10 

4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning ska 
       minska med 15 procent från 2016.         s. 11 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område som sker till fots, med 
cykel eller kollektivtrafk ska öka.         s. 11 

Om pojekt Autofreight           s. 12

Om Borås Stads koldioxidbudget          s. 13

5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och 
       värna viktiga korridorer.          s. 14 

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.       s. 14 

Sammanfattning av etappmålsbedömning för Borås Stads miljömål 2018-2021    s. 15 

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2020 
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OM RAPPORTEN 
Miljörapport 2019 är en sammanställning av förvaltningsarnas, bolagens och nämn-
dernas rapporter av hur det gått under år 2019 med Borås Stads gemensamma 
miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporte-
ringen. Miljörapport 2019 är den andra uppföljningen av Borås Stads nuvarande 
miljömål som gäller från 2018 till 2021. Gällande miljömål beslutades av Kommun-
fullmäktige år 2018. 

Borås Stads miljöarbete sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom fera 
områden. Vissa framsteg är mer övergripande inom staden, exempelvis målet om ett 
fossilfritt och energiefektivt Borås. Framtagande och antagande av en koldioxidbud-
get, energiefektivisering av egna och externa lokaler och belysning är positiva delar i 
miljöarbetet. Framsteg och positiva trender från föregående år ses inom målområdet 
hållbar samhällsplanering. Målet är bland annat att fysisk planering skall anpassas till 
framtida klimat och väderfenomen och det arbetas med att ta fram en klimatstrategi 
för Borås stad. 

Vissa etappmål följdes inte upp 2018, exempelvis livsmedel, då det har trätt in ett 
nytt livsmedelsavtal under 2019. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel följs nu 
upp i denna rapport. Kommunala bolag har ej svarat på två lägesbeskrivningar 
gällande material i byggnader samt ruttplanering för år 2019 på grund av miss-
förstånd i kommunikationen. 

Rapporten kan användas av nämnder, bolag och förvaltningar för att följa upp och 
identifera möjligheter att utveckla sitt eget miljöarbete och därmed stadens miljö-
arbete. 

Borås Stad som organisation har stora möjligheter att påverka, vara förebild och 
agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional och nationell 
nivå. 

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade etappmål i rapporten 

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser 

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021 

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021 
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Hållbara perspektiv 
I Borås Stad fnns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och 
delaktighet ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett 
strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
   kompetens inom miljöområdet 

1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än
 tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem. 

Bedömning: De festa av Borås Stads 16 förvaltningar har ett certiferat miljöledningssystem. Sju förvaltningar 
har certiferingen miljödiplomering via Svensk Miljöbas. Fem förvaltningar uppger att de är certiferade men 
har ej angett vilken certifering de tillhör. Två förvaltningar har miljöledningssystem som inte är certiferat.  
Revisorskollegiet har färre än tio anställda och berörs inte av målet. Endast Sociala omsorgsnämnden saknar ett 
miljöledningssystem men arbete pågår med att implementera detta under 2019 och 2020. 

För bolag med fer än tio anställda så har fyra bolag miljöcertifering genom ISO 14001. För bolag med färre 
än tio anställda saknas i de festa fall ett eget miljöledningssystem, men deras entreprenörer är certiferade med 
exempelvis ISO9001/14001.  AB Bostäder saknar i dagsläget ett miljöledningssystem. De avser införa ett 
miljöledningssystem men tidpunkt för genomförande är ej fastställt. 

Ansvar: Alla ansvarar för införande och upprätthållande. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samord-
ning av gemensamma funktioner. Bolag med färre än tio anställda ska ha en miljökoordinator 

Om miljöledningssystem 
Ett miljöledningssystem är ett struktu- miljöpåverkan ska minska, utpekande 
rerat arbetssätt för att minska verk- av ansvar och årlig uppföljning genom 
samhetens negativa miljöpåverkan antingen en intern- eller externrevide-
och eftersträva ständiga förbättringar. ring av hela systemet. 
Systemet omfattar en kartläggning av 
verksamhetens betydande miljöpåver-
kan. En handlingsplan består av; hur 

1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Aktivitet: Införa eller upprätthålla system för hållbarhetsarbete i samtliga skolor, exempelvis Grön Flagg. 

Bedömning: 23 av 79 förskolor arbetar med Grön fagg 2019, att jämföra med 77 av 89 förskolor år 2018. 
Miljöarbetet fnns med i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att redovi-
sas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. Verksamheterna upplever att arbetet med Grön Flagg har 
blivit en parallell process till det miljöarbete och miljöuppföljningsarbete som genomförs inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Att färre förskolor år 2019 har Grön Flagg innebär alltså inte att förskolorna inte 
har ett systematiskt miljöarbete. Det är 50 procent av grundskolorna som arbetar med Grön Flagg. Flertalet 
skolor väljer att pausa Grön Flagg 2019/2020 på grund av olika omständigheter (fytt av skolor, personal-
omsättning, för att undvika vite från Skolinspektionen med mera). Samtliga gymnasieskolor är certiferade 
med Grön fagg. Vuxenutbildningen har en Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. 

Ansvar: Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
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1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt 
       nivå 2 eller liknande. 

Aktivitet: Införa kravcertifering enligt nivå 2, eller motsvarande i kommunens restauranger. 

Bedömning: Statistik fnns för storköken tertial 2 (fram till och med augusti), 2019, inom äldreomsorg, för-
skola, grundskola och gymnasieskola. 38 av 115 enheter har uppnått resultat som skulle kunna certifera dessa 
till nivå 2, men det råder osäkerhet kring efekter av införandet av distributionscentral (DC), vilket medför att 
certifering till nivå 2 får vänta. Sifrorna inkluderar inte till exempel Djurparken, Pantängen och Återbruk. 
Total sifra för antalet restauranger saknas, beroende på oklar defnition. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Grundskolenämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Vård- och äldreomsorgsnämnden samt Servicenämnden. 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning 
för mat och dryck uppbyggd på ekologisk 
grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. En 
restaurang kan vara certiferad enligt nivå 1, 
2 eller 3 vilket innebär 25, 50 respektive 90 
procent ekologiska livsmedel. 

1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad 
        ska vara miljöutbildade. 

Aktivitet: Alla anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning. 

Bedömning: Sammanlagt 55 procent av alla anställda och förtroendevalda inom bolag, förvaltningar och 
nämnder har genomgått en miljöutbildning. Detta kan jämföras med 54 procent för år 2018 och 53 procent 
2017, med reservation för hur räkningen genomförts 2017 och 2018. Av 9 403 personer anställda och förtro-
endevalda i nämnder och förvaltningar så har 53 procent, det vill säga 5 002 personer, genomgått en miljö-
utbildning. För bolagen gäller att av totalt 705 anställda och och förtroendevalda i styrelser så har 441 perso-
ner, motsvarande 66 procent, gått en miljöutbildning. Uppföljningen av anställda och förtroendevalda som 
gått en miljöutbildning gnomfördes tertial 2 (till och med augusti månad). De som gick miljöutbildningen 
från september till december 2019 fnns därför inte med i statistiken, detta följs upp i nästa miljörapport. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden ska tillhandahålla en miljöutbildning till alla 
anställda som motsvarar kravet. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2 a. Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 

Aktivitet: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar. 

Bedömning: Enligt Kommunstyrelsen har ingen standardisering av inköpen skett ännu. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan 
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag. 

Bedömning: Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för att uppdatera avfallsplanen. Ett gemensamt 
system för kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan. 

Ansvar: Borås Energi och Miljö AB i samarbete med Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. 

Aktivitet: Arbeta med funktionsupphandling som innebär att produkter hyrs istället för att köpas. 

Bedömning: En funktionsupphandling av trygghetshubb är för närvarande överprövad. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder. 

Aktivitet: Upprätta ett system för återbrukande av kommunens inventarier. 

Bedömning: Kommunstyrelsens egen förvaltning har infört rutiner för hantering av inventariebehov. För 
kommunövergripande system har det äskats pengar i budget 2020 för en projektledarfunktion inom 
Koncerninköp för att jobba med återbruk av inventarier. Arbetslivsnämnden äskar pengar i budget 2020 för ett 
permanent lager av inventarier. 

Ansvar: Kommunstyrelsen tillsammans med Arbetslivsnämnden 

2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är upptagna på 
ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet. 

Bedömning: Servicekontoret har gjort en förstudie om hur ett kemikaliehanteringssystem kan införas. Frågan 
om gemensam fnansiering har lyfts på koncernmöte, men frågan är ej löst utan har bordlagts så länge. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. Alla nämnder och bolag har 
ansvar för att använda systemet. 

Aktivitet: Ta fram indikator eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s SIN-lista. 

Bedömning: Ej klart. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 

Om SIN-Listan 
ChemSec är en ideell organisation som arbetar för att ChemSec går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte 
få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier frånsamhället. går igenom den omfattande process som lagstiftningen 
Organisationen har tagit fram en lista på farliga ämnen inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 över 
som man anser bör ersättas, den så kallade SIN-listan 800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på 
(Substitute It Now). Listan bygger på samma kriterier kandidatförteckningen. 
som används för att införa ämnen på kandidatförteck- Källa: Upphandlingsmyndigheten 
ningen inom EU:s kemikalielagstiftning Reach, men 
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Aktivitet: Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor. 

Bedömning: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befntligt material ut kontinuerligt för att minska 
exponering av farliga kemikalier.  Vid inköp väljs produkter som är giftfria. Under 2018 har de madrasser som 
inte varit bra bytts ut. Nu är alla madrasser bytta. Några förskolor kommer under 2019 att boka giftinvente-
ring, men verksamheten ser inte att fer åtgärder behövs i dagsläget. 

Ansvar: Förskolenämnden i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

Aktivitet: Fasa ut livsmedelsförpackningar med det hormonstörande ämnet bisfenol A och ersättas med andra 
förpackningsalternativ. 

Bedömning: Bisfenol A fnns i konsumentprodukter i grossistavtal fortfarande. I övrigt ska det vara borta. 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden. 

2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
       varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Aktivitet: Fasa ut varor på livsmedelsavtal som innehåller palmolja. 

Bedömning: Palmoljan fnns kvar men kommer det arbetas med att successivt fasa ut. 

Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
        livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Aktivitet: Öka inköpen av ekologiska livsmedel i Borås Stads förvaltningar och bolag. 

Bedömning: Ekologisk mat utgjorde 44 procent av totalt inköpsvärde av livsmedel (kolonial, djupfryst, färsk 
och kylvara, nutrition) för Borås Stad för perioden maj till och med november 2019. De ekologiska inköpen 
motsvarar 24,3 miljoner kronor. Kommunala bolag köper främst in ekologiskt kafe, te och frukt. 

Ansvar: Alla nämnder och bolag. 

Aktivitet: Öka Borås Stads inköp av närproducerade livsmedel. 

Bedömning: Under 2019, maj till november, var totala inköpsvärdet (exklusive så kallad ”nonfood”) 
55 miljoner kronor, varav 21 procent, motsvarande 12 miljoner kronor, var närproducerat/lokalt producerat. 
De lokalt producerade livsmedlen utgjorde 24 procent av vikten på produkterna. Värdet för närproducerat är 
baserat på produkter som levereras via grossister, antalet leverantörer är därför inte rättvisande att redovisa. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska 
ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafk. En hållbar stad är en 
tät och blandat stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker.  

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart 
sätt.  Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
    förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara 
miljö- och hälsomässigt hållbara. 

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A eller B, endast i 
undantagsfall C, inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Bedömning: 100 procent uppfyller kraven år 2019 att vara inom kategori A, B eller undantagsfall C inom 
Sunda hus-databasen.  

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden, Servicenämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och de kommunala 
bolagen. 

Aktivitet: Kvalitetssäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis med 
P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. 

Bedömning: 100 procent av nybyggnationen år 2019 uppfyller kraven gällande fukt, ljud och innemiljö. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden. 

SUNDA HUS är en databas som klassar bygg-
material utifrån miljöprestanda. Databasen 
används för att hitta material med liten miljö-
påverkan. 
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3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
       översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 

Bedömning: Arbetet med ekosystemtjänster pågår löpande i alla detaljplaner men det fnns inga specifka 
verktyg framtagna. 

Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering. 

Bedömning: Det arbetas som tidigare med att bevaka de gröna frågorna i den fysiska planeringen, men i dags-
läget används inte grönytefaktorn som ett verktyg. Ett arbete har startats med att se hur andra städer arbetar 
med grönytefaktorer för att se vilken modell som skulle passa Borås Stad. När ett arbetssätt har tagits fram för 
grönytefaktorer för staden kommer grönytefaktorn vara ett verktyg i den fysiska planeringen. 

Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. 

3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat- och väderfenomen. 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimatefekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, 
skred och översvämningar. 

Bedömning: Det har tagits fram översvämningskarteringar och hotkartor för Viskan av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. Det pågår framtagande av upphandling för skyfallskartering och framtagande 
av värmekartering. Ras och skred kartläggs inte övergripande i dagsläget. I varje enskild byggprocess ställs vid 
behov krav på geoteknisk undersökning. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 

Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befntliga strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, 
bygglov och skötselplaner. 

Bedömning: Till viss del har klimatarbetet etablerats i planarbetet i individuella planer från uppstart till 
samråd, detta inkluderar då även bygglov. Riskkartering kring översvämningar är genomförd. I miljötillsynen 
arbetas det idag inte aktivt med klimatanpassning. Det planeras kring en tillsynskampanj gällande klimat-
anpassning 2021. Gällande skötselplaner för reservat och annan kommunal mark används riktlinjer från Läns-
styrelsen vid framtagande av nya skötselplaner. 

Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med berörda nämnder och bolag. 
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Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till 
transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlös-
ningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a. Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015. 

Aktivitet: Efektivisera transporterna genom ruttplanering, exempelvis ruttplanering som också tar hänsyn till 
bra cykelrundor. 

Bedömning: Berörda förvaltningar som svarat använder sig av ruttplanering, samåkning och vid upphandling 
ställs krav på efektiv planering. Även cykel används exempelvis av hemtjänsten. Flera olika planeringsverktyg 
används inom de olika förvaltningarna som hjälpmedel. Borås stads styrdokument Riktlinjer för resor används 
i förvaltningarnas planering. Det efterfrågas bättre infrastruktur kring fer tank/laddstationer för miljögas, 
etanol, HVO och el utefter de mest frekventerade rutterna för att slippa behöva köra omvägar för att nå lämp-
lig station. Kommunala bolag har ej svarat på grund av miss i utskick. 

Ansvar: Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Service-
nämnden, Borås elnät AB och Borås energi och miljö AB. 

4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR. 

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation. 

Bedömning: Sammanlagt med bolagen så är det 10 av 11 produktioner som uppfyller ställda krav. Lokal-
försörjningsnämnden jobbar efter ställda krav i alla produktioner när beslut för etappmålet togs 2018. AB 
Bostäder i Borås ställer krav på 25 procent bättre energiprestanda för bostadshus jämfört med BBR 27. IBAB 
beställer uppdrag i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. 

Aktivitet: Utvärdera om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg som kan användas 
av fer. 

Bedömning: En del bolag anser att det skulle var svårt på grund av ansvarsfrågor, mätmöjligheter, ökad pris-
sättning på redan höga byggkostnader med mera. AB bostäder i Borås har diskuterat att prova vite vid upp-
handlingskrav då de känner att det saknas ett ekonomiskt incitament för entreprenören att hålla de energikrav 
som krävs. 

Ansvar: Fristadbostäder i samverkan med Kommunstyrelsen. 
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4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Aktivitet: Energiefektivisera befntliga byggnader i samband med renoveringar. 

Bedömning: Det sker kontinuerligt förbättringar inom bolag och förvaltningar genom en rad efektivi-
seringsåtgärder vid renoveringar, exempelvis byte till mer energiefektiva fönster, bergvärmepumpar, fäkt-
system, ventilationssystem och tilläggsisolering. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder. 

Aktivitet: Öka arbetet med energiefektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. 

Bedömning: Kontroller görs över fastigheters status för att hitta förslag på förbättringar. Exempelvis LED-
belysning, behovsstyrd värme och ventilation, installation av solceller med mera. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder 

Aktivitet: Utreda vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om 
energiefektivisering i lokaler. 

Bedömning: Detta är genomfört. 

Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden. 

Aktivitet: Öka arbetet med efektivisering av den ofentliga utomhusbelysningen. 

Bedömning: Det pågår ständigt arbete med att kolla status på utomhusbelysning och byta till mer energi-
efektiv LED-belysning. 

Ansvar:  Tekniska nämnden, Fritid- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

4 d. Andelen resor inom Borås Stads geografska område som sker till fots, 
med cykel eller kollektivtrafk ska öka. 

Aktivitet:  Ta fram en plan för arbetet med mobility management i Borås Stad. 

Bedömning: En arbetsgrupp är startad och arbete pågår kring plan för Mobility management. Tekniska nämn-
den fastställde en cykelplan i december 2019 och en kommunikationsplan är klar. 

Ansvar:  Tekniska nämnden i samverkan Miljö- och konsumentnämnden. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med hållbara resor. 

Bedömning: Flera olika resvaneundersökningar har genomförts i samband med arbetet för en trafkstrategi. 
Detta har skett i samarbete med externa aktörer som till exempel Västtrafk. Fler resvaneundersökningar 
planeras framöver för att följa upp arbetet med hållbara transporter. 

Ansvar: Kommunstyrelsen. 
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Om pojekt Autofreight 
Med Sara Tiel, näringslivsutvecklare, Stadsledningskansliet. 

Vad är Autofreight för projekt? 
Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för efektivare 
och säkrare containertransporter med extra långa fordonskombina-
tioner (så kallade High Capacity Transport, HCT, på 32 meter och 
80 ton) som ger lägre miljöpåverkan mellan Borås och Göteborgs 
hamn. Borås Stad har tillsammans med fera företag i Viared skapat 
ett helt nytt och unikt trafksystem. 

Det som utmärker trafksystemet är strategisk och daglig samverkan 
mellan import- och exportföretag i Borås av transporter. En klart 
högre fyllnadsgrad per rundtur mellan hamnen och Borås skapas 
genom att två till tre gånger mer gods körs jämfört med tidigare 
system. Trafksystemet vilar helt på kommersiella grunder. Vidare 
samlas data in för utveckling mot mera autonoma transporter. 

Vad är syftet med projektet? 
Syftet är att efektivisera födet av containrar och maximera trans-
porternas kapacitet mellan Borås och Göteborgs hamn och på så vis 
minska antalet transporter. Genom att arbeta proaktivt och driva 
denna typ av projekt hoppas Näringslivsenheten på Borås Stad att 
stadens liksom företagens konkurrenskraft stärks. 

Hur går det? Ser vi några förändringar? 
Utfallet är positivt och intresse fnns redan från omgivande företag att 
starta en andra HCT. Borås trafksystem ger klart högre fyllnadsgrad 
per rundtur mellan hamnen och Borås vilket gör att två till tre gånger 
mer gods körs jämfört med tidigare system. 

Bara att byta till längre ekipage leder till minskade koldioxidutsläpp 
om runt 30 procent redan från första dagen. Att ekipaget dessutom kör 
tillbaka med last till hamnen minskar koldioxidutsläppen ytterligare 
eftersom de annars oftast går tomma tillbaka dit. På så vis sparas fera 
turer och antalet bilar minskar. Det fnns ett stort nationellt och inter-
nationellt intresse för projektet bland beslutsfattare och aktörer för att 
integrera HCT som en del av vägnätet. 

Sara Tiel, näringslivsutvecklare 
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Om Borås Stads koldioxidbudget 
Med Peter Krahl Rydberg, energisamordnare, Miljöförvaltningen. 

Varför har vi en koldioxidbudget? 
Det är politiken som efterfrågat det i sin budget 2019.  En koldioxidbudget är ett modernt och 
vetenskapligt sätt att sätta utsläppsmål. 

Vad säger våra miljömål kring koldioxid och hur ligger vi till? 
Vi inom Borås stad skall arbeta för att bli fossilbränslefritt och energiefektivt. Gällande våra tjänste-
resor är vi nära att nå etappmålet om 60 procent minskning från 2015. Ett exempel på utmaning som 
kvarstår är att minska eller få bort fossil plast inom avfallsförbränningen.   

Vilka åtgärder kan vi inom Borås Stad utföra för att 
nå våra mål? 
Vi kan bland annat skapa tillgång till laddmöjligheter 
och förnybara bränslen inom staden och på landsbyg-
den. 

Vilka åtgärder har bäst potential för att påverka 
koldioxidbudgeten positivt? 
Inom byggsektorn, främst gällande material, transpor-
ter, arbetsfordon och livscykelanalyser. 

Hur har budgeten mottagits inom politiken? 
Koldioxidbudgeten är antagen och har mottagits väl 
och med stort intresse, även media och andra kom-
muner har visat intresse kring koldioxidbudgeten. 
Funderingar kring stadens roll, genomförande och 
uppföljning har framförts, vilket är naturligt kring en 
stor utmaning. 

Vad innebär en koldioxidbudget för Borås Stad? 
Kort sagt, budgeten visar att vi måste minska utsläppen 
som vi ansvarar för i rask takt. Vi behöver fortsätta med 
de positiva insatser vi i dagsläget genomför och skala upp 
samt hitta nya åtgärder för att bidra till det lokala, natio-
nella och globala klimatarbetet. 

Peter Krahl Rydberg, energisamordnare 
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Hållbar natur 
Borås Stad värnar sina naturresurser.  Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga 
platser för såväl friluftslivet som växt- och djurlivet.  

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem som bland annat 
renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiskahälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefnnande. 

Mål 5.  Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 
5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen 
       och värna viktiga korridorer. 
Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur. 
Bedömning: I dagsläget fnns det två pågående LONA-projekt; Ekologisk analys av grönstråk samt Plan för biologisk 
mångfald. Dagligen används grönområdesplan och olika utredningar kopplade till planarbete och fysisk planering. Det 
arbetas i projektstudio kring grönt och blått stråk genom staden. I alla detaljplaner och strategiska planer bevakas gröna 
stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 

Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen. 
Bedömning: En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningar samråder kontinuerligt kring inköp av mark, 
inrättande av nya skyddade områden, förändringar i markanvändning och också kring upprättandet av föreskrifter och 
skötselplaner i skyddade områden. November 2019 beslutade Kommunstyrelsen om att köpa in mark och bilda ett nytt 
naturreservat i Gåshult. I juni 2019 beslutade Kommunstyrelsen att pröva möjligheten att utöka Naturreservatet Rya åsar. 
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 

5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 
Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Bedömning: Grodpassage fnns med i en detaljplan i Tosseryd. Ett LONA-projekt om Ekologisk analys av grönstråk pågår, 
konsultupphandling av GIS-analyser och bedömning av spridningskorridorer är påbörjad hösten 2019. Underlaget kan visa 
var vi behöver arbeta med för att säkra och förbättra miljöer framöver. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 
Bedömning: Naturvårdsfonden och LONA-projekt har gett bidrag till dammar som har grävts för att öka spridnings-
möjligheter och skapa nya livsmiljöer för större vattensalamander och andra grod- och kräldjur. Naturvårdsfonden har även 
bidragit till fera projekt med bete och slåtter där möjligheten för hävdgynnade arter att sprida sig till nya lokaler förbätt-
rats. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering. 
Bedömning: Åtgärder som har gjorts under 2019 är att 1 hektar i Transås har planterats med ek, 1 hektar i Hofsnäs har 
planterats med ek och 8 hektar i Viared har omförts till ädellövskog. 
Ansvar: Tekniska nämnden. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att inspirera till ökade 
naturvårdsåtgärder. 
Bedömning: I strandskyddsärenden och bygglovsremisser får markägare, via beslut och dialog, information om de 
naturvärden de har på sin mark. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden. 
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            = Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser   

 3 a. Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
 4 b. I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 
       15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets 
       byggregler, BBR. 
 4 c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och ofentlig utomhusbelysning ska minska   
        med 15 procent från 2016.  
 4 d.  Andelen resor inom Borås Stads geografska område som sker till fots, med cykel eller   
 kollektivtrafk ska öka. 
 5 a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna    
              viktiga korridorer. 
 5 b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

            = Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för 
    att nå målet till 2021 

             1 a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.  
             1 b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med    
       miljöfrågor exempelvis Grön Flagg.                      
             1 d. Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 
 2 a. Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 
 2 c. Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara   
 palmoljefria. 
 2 d. Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade livsmedel uppgår till minst 50   
        procent. 
 3 b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och   
       vägplaner. 
 3 c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen. 

 4 a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent   
 från 2015. 

             = Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021 

           1 c. Borås Stads kök ska uppnå Kravcertiferingen enligt nivå 2 eller liknande. 
              2 b. Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö.         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Sammanfattning av Etappmålsbedömning 
för borås stads miljömål 2018-2021 
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Postadress 501 80 Borås Besöksadress Sturegatan 42 

Telefon 033 35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se 



 

 

 
 
 

 
 

 

    
 

  

 
    

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Dnr  

2020-432  2020-03-13 

David von Sydow, 033-
David.vonSydow@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl.       
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  

Sammanfattning  
Detaljplanens  syfte  är  att  möjliggöra en på  byggnad i Centrum ino   m  den södra dele  n 
av kv arteret Vile.   Påbyggnaden sk a  vara  av hö g  arkitektonisk kvalit et  med hä nsyn till   
kringliggande bebyg gelse.  Syftet är ocks  å att omr  ådet  som ve tter mot Kv  arngatan får  
överbyggas.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden för eslås tills tyrka for tsatt  planarbete  med det aljplan  
Vile 7 m.fl.    under för utsättning att   nämndens  synpunkter beakt as.  
 

Ärendet  
Vile 7 m.fl.    planläggs  för att på  byggnation av tv  å vånin gar me r  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Miljöförvaltningen ha r delt agit  i för ekommande  planarbete. 
Det sk a  i pla nkartan framgå att fast   igheten ligge r i et  t bullerut satt  område.  

Agneta San der  David von Sydow    
Miljöchef  Miljöutredare  

Bilaga  
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/ 
detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2
b8d0216935b92d579881f.html  
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2b8d0216935b92d579881f.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2b8d0216935b92d579881f.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumvile7medflera.5.e2b8d0216935b92d579881f.html
mailto:David.vonSydow@boras.se


 
  

 
  

 

SAMRÅD 
Delegationsbeslut 
§ PL 2020-000325 
BN2018-1536 

Inbjudan till samråd fö r detaljplan  för Centrum, Vile  7 m.fl, 
Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som  
finns ute på samråd.  Du får den här inbjudan  för att vi vill veta vad du  
tycker.  Samrådstiden pågår 19  februari  –19 mars.   
 
Syfte och område  
Detaljplanens  syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den 
södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av  hög arkitektonisk  
kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att 
området som vetter mot Kvarngatan får överbyggas.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  webb:  boras.se/detaljplan  under  ”Planer öppna  
för synpunkter”,  och i  Stadshuset  på våning 6,  Kungsgatan 55  Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig  
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till  Stadshuset eller  läsa på vår  webb, skickar  vi  handlingarna  
till dig via  e-post  eller post.  Kontakta oss så hjälper  vi dig!  
 
Prenumerera  
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om  vad som händer med  
detaljplaner i respektive stadsdel.   
 
Samrådsmöte  
Vi kommer att ha ett samrådsmöte  i form av öppet hus i Stadshuset på Kungsgatan 55, Borås. Samrådsmötet 
kommer att äga rum i Sessionssalen på våning 7. Ingång sker via Folktalaren (följ  orangea skyltar) 4  mars  kl.  
17:00.–18.30.  På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  Med 
hänsyn till  planeringen av mötet meddela  oss gärna om du kommer genom att mejla till  
detaljplanering@boras.se  eller kontakta ansvarig  handläggare.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen?  
Skicka synpunkter  senast den  19  mars  via e-post till  detaljplanering@boras.se.  Ange planens diarienummer  
(BN2018-1536), din fastighetsbeteckning  eller adress och ditt namn.  Vi vill  gärna ha synpunkter digitalt,  eftersom  
det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad,  
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.  
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som  har ett väsentligt intresse i planen  är inbjudna till  att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster  och andra  ägare om denna information.  Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig.  Om du inte har skickat dina synpunkter  skriftligt  innan granskningen är slut,  kan  
du  förlora rätten att överklaga detaljplanen.   
  
Kontaktuppgifter för mer  information   
Planarkitekt Anton  Ehrendahl  tel: 033-35 84  49, e-post:  anton.ehrendahl@boras.se  
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se   
 
Hälsningar  från  
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18  

mailto:michaela.kleman@boras.se
mailto:anton.ehrendahl@boras.se
mailto:detaljplanering@boras.se
mailto:detaljplanering@boras.se
https://17:00.�18.30


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

  

 
    

Sida  
1(2)  

Datum Dnr  
2020-626  2020-03-09 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Fastighetsbeteckning:  Rydboholm  1:461  
Sökande:    
 

Sammanfattning  
 har an sökt om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för   biodling  (bikupor, extra  

lådor och ra  mar, bisamh ällen,  biodlarkurs, sk yddsutrustning och   redskap)  på  
fastigheten Rydboho lm  1:461.   ansöker om bidr  ag på 26 100     kronor.  
 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommende  rar Mi ljö- och konsume ntnämnden 
att  avslå an sökan.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden avslår    ansökan om bidr  ag ur   
naturvårdsfonden för bio  dling.  
 

Ärendet  
 har lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för   biodling 

på fast igheten Rydboho lm  1:461.   söker  bidrag för bikupor  , extra lådo  r  
och ra mar, bisamh ällen,  biodlarkurs, sk yddsutrustning och   redskap. An sökan inkom  
2020-03-02.  
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Arbetsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och  konsumentnämnden  
att  avslå an sökan för bio  dling.  Beredningsgruppen ha r nedpr ioriterat bidr ag för  
biodling  under 202 0 och st  äller där för hö gre krav på vis   ad na turvårdsnytta i samban  d  
med bio dling än tidig  are.   

Agneta San der   Linnea Åse dahl  
Miljöchef    Kommunbiolog  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:linnea.asedahl@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-03-09 2020-626 

Beslut skicka s till   



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

  

 
    

 
 
 

Sida  
1(3)  

Datum Dnr  
2020-667  2020-03-09 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökande:  Miljöstrategiska avdelninge n,  Miljöförvaltningen  
Fastighet:  Gåshult  3:3  

 
Sammanfattning  
Miljöstrategiska avdelninge n ha r  lämnat  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden  
för invent ering av ar  ter, rest aureringsåtgärder  och sk ötsel,  skötselplan och  
administration,  informationsmaterial samt   stängsel på fast  igheten Gåshult 3:3  .  
Miljöstrategiska avdelninge n an söker om et  t  bidrag på 518    000  kronor. 
Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och  
konsumentnämnden att bevilja an   sökan med   518 00 0 kron or.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden beviljar Mil  jöstrategiska avdelninge ns an sökan me d 
518  000 kro nor för delat på tre    år  enligt  ansökan,  för invent ering av ar  ter,  
restaureringsåtgärder  och sk ötsel,  skötselplan och admin  istration,  informationsmaterial 
samt  stängsel.  
 
Villkor  för bid raget  

  Restaurering  och sk ötsel  ska  huvudsakligen ut föras enligt   rådgivning  från 
Länsstyrelsen  

  En år srapport med   beskrivning av ut  förda åtgärder sk  a  lämnas in till    
Miljöförvaltningen för år  en  2020, 20 21 och 20  22 för redovisning till    
naturvårdsfondens  beredningsgrupp och Mil  jö- och konsume ntnämnden  

 
Projektet  ska  utföras i enlighe  t med   ansökan.  Åtgärderna sk a på börjas  inom  två år   och  
avslutas ino m  fem år . Åtgärden sk  a  finnas  kvar och sk  ötas i minst    fem år   efter  avslutat 
projekt.  Återbetalningsskyldighet  föreligger om åtgärdern  a inte ut  förs  enligt  detta beslu t.  
 
Av bidr aget bet alas  168  000  kronor ut på an   givet  konto ef ter  meddelande  om  
projektstart, 195   000  kronor ef ter  årsrapport för 20  20, 55 000    kronor ef ter  årsrapport 
för 20 21 och 100    000  kronor ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet.  
 
Anmäl projekt start och projekt  slut ti ll milj öförvaltningen.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:linnea.asedahl@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
          

          
              

       
 

              
           

         
               

          
 

            
      

 
        

              
           

        
          

        
        

   
 

  
           

              
            

        
          

 
 

            
         

 

 

 
 

Ärendet 
Miljöstrategiska avdelningen har lämnat in en ansökan om bidrag ur
naturvårdsfonden för restaurering och skötsel etc. på fastigheten Gåshult 3:3. 
Fastigheten, tidigare en del av Gåshult 3:1, har köpts av kommunen i syfte att
restaurera markerna och skydda området som reservat. 

Gården och dess omgivning är utpekad som klass I, högsta naturvärde, i Borås Stads 
naturdatabas. Klassningen beskriver området som en fastighet med stort inslag av
varierande hagmarker, små åkrar, stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd. 
Markerna har skötts på ett sätt som efterliknar den gamla slåtterhävden och är en av
de mest artrika betesmarkerna i länet med många ovanliga arter. 

Länsstyrelsen har vid flera tillfällen inventerat markerna i området och bistår med 
rådgivning angående lämplig skötsel av markerna. 

Miljöförvaltningen har ansökt om LONA-bidrag för reservatsbildningen. I LONA-
projekt finansierar staten 50 % av kostnaderna och kommunen står för 50 % i 
medfinansiering som kan vara både arbetstid och kontanta medel. Bidraget ur
naturvårdsfonden kommer utgöra kommunens egen medfinansiering och innefattar 
de delar som kan kopplas till naturvård och informationsinsatser. Om
Miljöförvaltningen inte får beviljat LONA-bidrag kommer bidraget från 
naturvårdsfonden fortfarande behövas till restaurering- och skötselåtgärder av
markerna i området. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Det är mycket positivt att restaurera och sköta området för att bibehålla de höga
naturvärdena och den höga artmångfalden som finns på fastigheten. Bidraget går till 
medfinansiering vid beviljat LONA-bidrag för naturvård och informationsinsatser
som främjar naturvård, alternativt till kommunen för användning till konkreta 
naturvårdsåtgärder. 

Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och  
konsumentnämnden att bevilja an   sökan med   518 00 0 kron or för invent  ering  av ar ter
restaureringsåtgärder  och sk ötsel,  skötselplan och admin  istration,  
informationsmaterial samt   stängsel på fast  igheten Gåshult 3:3  .  

Agneta San der   Linnea Åse dahl  
Miljöchef    Kommunbiolog  

,

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 



 
 
 

 
 

 
 

 

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2020-03-09 2020-667 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Ansökan och pro  jektbeskrivning  

 
 
Beslut skicka s till   
Miljöstrategiska avdelninge n,  



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Gåshult 3:3, dnr 2020-667 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 1. Detaljkarta 

Den röda markeringen visar aktuellt område för projektet. 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

  

 
    

 
Borås Stads Plan för krisbere    dskap  
Yttrande till Kommunstyre  lsen (KS 2019  -01068)  
 

Sida 
1(2)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2019-3797  2020-03-11 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning  
Planen sy ftar dels   till  att  skapa en st  rategisk  inriktning  för ar betet  med krisberedsk ap,  
men  även till   att, där   det  behövs, ut veckla Borå s  Stads  styrning  av ar betet  med 
krisberedskap så att    det  i st örre ut sträckning involverar st  adens nä mnder,  bolag  och  
kommunalförbund.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden tills tyrker Borå s  Stads  Plan för krisberedsk  ap.  
 

Ärendet  
Det övergrip ande  målet  för kommunens krisbereds  kap  är  att  kommunen  ska  ha en  
väl för beredd krisor ganisation som snab  bt  kan träda i    funktion för att samor   dna  
kommunens  insatser för att begrän   sa konsek venserna  och lindr a ef fekterna av  
samhällsstörningar och extrao  rdinära hä ndelser.  
 
Borås  Stad ha r nedanståe nde  tre  övergripande mål för st   adens krisha ntering;  
 
•  Att  tidigt få känn  edom om och överblicka samhäl    lsstörningar och extrao  rdinära  
händelser,  
•  Vidmakthålla för troendet för st  aden  och des s ve rksamhetsområden,  
•  Minimera negat iva konsek venser för samhäl  let  och den ensk  ilde.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Efter ge nomförd st adsövergripande risk-  och  sårbarhetsanalys  ska  samtliga nä mnder 
och bo lag  ha väl ge  nomarbetade  och aktu ella pla ner  för samhäll sstörningar  och  
extraordinära hä ndelser för den eg   na ve rksamheten.  Syftet me d den lokala pla   nen är  
att  så ef fektivt  som möjligt   arbeta för att begrän   sa sk ador och   att  behålla,  eller så snar  t  
som möjligt   återgå till   normal se rvicenivå och fu  nktion.  Nämnderna och bo  lagen ha r 
också et t an svar  när det   gäller att   samverka  med  externa aktörer och att ra    pportera  
om inträ ffade hä ndelser till   tjänsteperson i beredsk  ap (T iB).  
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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2(2) 

Datum Dnr 
2020-03-11 2019-3797 

Nämndernas pla ner sk a  i sin ut  formning följa samma st   ruktur  som st adens ce ntrala 
krisplan.  Arbetsmetodiken i de lokala krisledningss    taberna sk a  vara  baserad på samma    
metodik som finns i den ce     ntrala krisledningss taben, me n även an  passas  till de  
specifika kraven i de olika ve     rksamheterna.  
 
Miljöförvaltningen kommer att    färdigställa krisbereds kapsplanen samt idigt som   
planen för samhäll  sstörningar och   extraordinära hä ndelser färdi gställs se nare i vår.    

Agneta San der  Niclas  Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
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Sida  
1(1)  MISSIV 

Datum Instans  
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019  -01068 3.2.2.0 

2019-12-12 
 

Remiss: Borås Stads Plan för krisbere     dskap   

Remissinstanser  
1.  Samtliga nä mnder,  styrelser och   förbund  

 

Remissvaren sk a  ha kommit in till Kommunst    yrelsen se nast den   2020-04-20.  
Remissvaren sk ickas i ele  ktronisk for m  till  ks.diarium@boras.se  
Ange diar ienummer KS 201  9-01068 och remiss  instansens na mn i ämnesraden    
på e-po stmeddelandet.   

Nämndens/bolagets  yttrande  skall inn ehålla en kort sammanfattning.     Denna  
kommer  i no rmalfallet  att  användas i den    sammanställning  av remiss var  som  
ingår  i det   beslutsunderlag som pr  esenteras  för Kommunst yrelsen.  

Yttranden sk all alltid inn  ehålla et t  tydligt  ställningstagande  till  det  remitterade  
ärendet  (tillstyrker, avst yrker, avst år från   att  yttra sig) . Res ervationer, särskilda   
yttranden och pr  otokollsanteckningar sk all alltid redovisas tills   ammans  med  
nämndens/styrelsens  beslut.  

Separata pr otokollsutdrag sk all inte   sändas.  

Jonny Ny lén 
Handläggare  
0768887758 

Kommunstyrelsen 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se
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Borås Stads  
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 
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Datum: XX 
Revideras av:  Kommunstyrelsen  
Gäller för: Alla nämnder och bolag  
Dnr: 2019-01068 
Gäller till och med: 2022 
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap 
Beskrivning av planens syfte och funktion 
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större  
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka  
uppgifter som måste fnnas med i styrdokumentet;1  

•  Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, 

•  Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund, 

•  Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

•  Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografska områdesansvar, samt 

•  Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden  

Mål 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd  
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa  
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3   

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering; 

•  Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser, 

•  Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

•  Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas  
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning  – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande  
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från fera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse 

•  Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd. 

•  Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser  ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

•  Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske. 

Roller och ansvar vid krisledning 

•  Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att; 

–  Ange inriktning för kommunens krishantering, 

–  Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning, 

–  Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

–  Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen, 

–  Företräda kommunen, 

–  Vid behov begära bistånd utifrån 

•  Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att; 

–  Beslutar om klassifceringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

–  Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

–  Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

–  Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande, 

–  Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

–  Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben. 
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•  Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

–  Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

–  Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen, 

–  Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis, 

–  Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

–  Bearbeta och bereda ärenden, 

–  Planera för åtgärder på längre sikt, 

–  Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter, 

–  Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

–  Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

–  Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling, 

–  Ansvarar för kriskommunikationen, 

–  Skapa uthållighet i organisationen. 

Borås Stads beredskapsnivåer 

I Borås Stad fnns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen  
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap; 

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap); 

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information  
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående  
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion  
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen  
på förvaltningsnivå träder i funktion. 
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Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i fgurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad 

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag 
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det  
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys  
(RSA) enligt lag (2006:544).4 

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande  
RSA, som syftar till att identifera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag  
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5 

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografska 
områdesansvar  
Genom sitt geografska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar  
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag  
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och  
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende  
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap 

Nämnd- och bolagsspecifk planering 

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador  
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna  
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan.  
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som fnns i  
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifka kraven i de olika verksamheterna. 

Säkerhetsskydd 
Enligt  Säkerhetsskyddslagen6 och  Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig  
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet  
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket,  
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i  
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan. 

Med säkerhetsskydd avses10: 

1.  skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter. 

2.  säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 

Säkerhetsskyddsanalys 

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av  
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som  
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en  
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor: 

•  Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet? 

•  Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot fnns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter fnns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda. 

•  Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera? 

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag 
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning 
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021 
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701. 
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag 



 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Säkerhetsskyddsplan 

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom: 

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet. 

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. 

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd). 

Civilt försvar 
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar. 

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris. 

Beredskapsgrader; 

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11 

Kommunens uppgifter; 

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter. 

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig. 

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 

Ekonomi och bistånd 
Ekonomi 

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare. 

Bistånd 

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd. 
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Sida  
1(2)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-0661  2020-03-11 

Niclas Björkström, 033-35 31 77 
niclas.bjorkstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Biblioteksprogram  2020-2023  
 

Yttrande till Kulturnämnden  (KUN 2020-00015)  

Sammanfattning 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 
boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 
och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 
det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 
Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig då förvaltningens uppdrag inte 
berörs av varken bibliotekslagen eller Borås Stads biblioteks- och kulturplan. 

Ärendet 
Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 
2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. 
Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och 
senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan 
och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats 
med det här biblioteksprogrammet. 
Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 
biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med 
programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att 
få programmet att harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och 
Boråsregionens kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra 
rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 
”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i 
VGR:s biblioteksplan. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningens uppdrag är inte av sådan karaktär att vi berörs av innehållet i 
Biblioteksprogrammet för 2020-2023. 

Miljöförvaltningen 
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Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-03-11 2020-0661 

Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga  
Biblioteksprogram 2020-2023.pdf  
 

Beslut skickas till  
Kulturnämnden 



 Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 

Biblioteksprogram   
Bibliotek för alla 



 

Borås Stads  
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställd av: Kulturnämnden 
Datum: xx 
Gäller för: Kulturnämnden 
Gäller till och med: 2023 
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Biblioteksprogram: 
Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska låta människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser. 
Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. 
Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara 
en infrastruktur för Borås som bildningsstad.  Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten 
genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper som prioriteras 
i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som grund för sitt arbete. 

Det öppna biblioteket 
Folkbibliotek ska fnnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
runt om Borås ska vara Meröppna bibliotek. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken ska ge 
plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också plats för den som vill vara 
ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser för 
lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som medskapare 
i verksamheten. 

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade. 

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att 
läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och 
tjänster samt ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum. 

Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och refektion. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntrar kreativitet och skapande. 

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ökat utbud och 
förbättrad service i hela Boråsregionen. 

Det digitala biblioteket 
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och 
informationskunnighet. 

Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ger tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet. 

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan teknisk 
utrustning på biblioteken. 
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Det lärande biblioteket 
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och refektion, enskilt eller tillsammans. Biblioteken 
ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara portalen till Borås som bildningsstad. 

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet. 

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera information. 

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara pedagogiska resurser, som tillgodoser elevernas behov 
av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan 
med lärarna. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet. 
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Sida  

1(1)  MISSIV 

Datum Instans  

Kulturnämnden  
Dnr  KUN  2020-00015  3.6.2.0  

2020-02-24 

Olof Berge Kleber 
Handläggare 
033 357627 

Biblioteksprogram 2020-2023  

Remissinstanser  

1.  Arbetslivsnämnden  

2.  Fritid- och folkhälsonämnden  

3.  Förskolenämnden  

4.  Grundskolenämnden  

5.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6.  Miljö- och konsumentnämnden  

7.  Samhällsbyggnadsnämnden  

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden  senast den 2020-04-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se   
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn.   Ange diarienummer KUN 2020-00015  och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens  yttrande skall innehålla  en kort sammanfattning. Denna kommer 
i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 
det beslutsunderlag som  presenteras för Kulturnämnden.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). 
Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

 
Olof Berge-Kleber   
Handläggare/Bibliotekschef  
033 357627  

Kulturnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kulturkontoret, P A Halls boras.se 033-35 70 00 vxl 
Terrass 2 

mailto:KN.diarium@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

  

 
    

Sida 
1(1)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-769  2020-03-09 

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning  februari 2020   

Ärendet  
Miljöförvaltningen uppr ättar  varje  månad en budge  t- och ve rksamhetsuppföljning med   
helårsprognos  och redovisar denna för     nämnden.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  godkänner m ånadsuppföljningen för fe  bruari 202 0  
med  helårsprognos.   
 

Agneta San der  Kristina Reinholdsson    
Miljöchef  Förvaltningscontroller   

 
Bilaga  
Månadsuppföljning  februari 20 20 

Miljöförvaltningen 
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10-dagars, 2020-02   

Miljö- och konsumentnämnden  

 

Ekonomisk redovisning  

  2019  2020      

Nettoutfall  Nämndbudget  Periodiserad  Nettoutfall  Avvikelse  Prognos 
 jan-aktuell nettobudget  jan-aktuell avvikelse  

månad  månad  

Miljö- och  konsumentnämnden  144  1  167  194  147  47  0  

Förvaltningsledning  290  1  930  321  -23  344  0  

Stab    -173  0  

V

2  739  457  630 

erksamhetsstöd  874  4  765  794  754  40  0  

Tillstånd- och livsmedelskontroll  1  091  396  66  1  592  -1  526  0  

Miljötillsyn avdelning Röd  1  777  2  104  351  1  006  -655  0  

Miljötillsyn avdelning Blå   1  445  241  543  -302  0  

Miljöstrategiska inkl. energirådgivning  1  585  7  499  1  250  1  404  -154  0  

Konsument Borås  775  5  081  847  810  37  0  

Buffert  0  274  46  46  0  0  

Klimatkompensationsfond       0  

Verksamhetens  nettokostnader  6  536  27  400  4  567  6  909  -2  342  0  

Kommunbidrag  4  291  27  400  4  567  4  567    

Resultat  jfr med  kommunbidrag  -2  245  0  0  -2  342   0  

Godkänt ianspråktagande  av ack. resultat        

Godkända "öronmärkta"  projekt        

Resultat  jfr med  tillgängliga medel  -2  245    -2  342   0  

Verksamhetsmått  

Miljöförvaltningen gemensamt  

Verksamhetsmått  Utfall  Feb 2019  Budget  2020  Utfall Jan 2020  Utfall  Feb 2020  

Antal ärenden  793  250  617  

Antal händelser (Ecos)  3  037  1  644  3  383  

Antal delegationsbeslut.  335  161  212  

Tillstånd - och  livsmedelskontroll  

Verksamhetsmått  Utfall  Feb 2019  Budget  2020  Utfall Jan 2020  Utfall  Feb 2020  

Antal livsmedelsverksamheter  790  800  800  800  

Antal inspektioner  166  800   

Antal revisioner  4  100   

Antal delegationsbeslut  113  260   

Klagomål  22  70   

Registrering  16  100   

Antal ärenden  RASFF och iRASFF   30   

Miljötillsyn  

Verksamhetsmått  Utfall  Feb 2019  Budget  2020  Utfall Jan 2020  Utfall  Feb 2020  

Antal delegationsbeslut  218  700   

Antal inspektioner och  personliga möten  miljötillsyn  6  250   

Antal inspektioner och  personliga möten enskilda avlopp  9  200   

Antal inspektioner och  personliga möten hälsoskydd  23  250   

Antal kundkontakter miljötillsyn  823  5  000   

Antal kundkontakter enskilda  avlopp  436  2  500   

Antal kundkontakter hälsoskydd  436  2  500   



 

  

  

 
Miljöstrategiska  

Verksamhetsmått  Utfall  Feb 2019  Budget  2020  Utfall Jan 2020  Utfall  Feb 2020  

Naturvårds- och  hållbarhetsprojekt  5  5  5  10  

Antal deltagande timmar i stadens planering  394  3  000  121  224  

Strandskyddsärenden  16  50  6  8  

Deltagare i miljöutbildning  89  600  80  140  

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning  25  135  17  33  

Evenemang  1  2  0  0  

Konsument  Borås  

Verksamhetsmått  Utfall  Feb 2019  Budget  2020  Utfall Jan 2020  Utfall  Feb 2020  

Rådgivningsärenden, BUS  110  550  84  157  

Föreläsningar och informationstillfällen, BUS  11  50  4  7  

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL  268  1  200  99  184  

Föreläsningar och informationstillfällen, KVL  1  50  6  10  

Kommentarer  

Prognos  för  helåret  

Förvaltningen redovisar  efter  februari månad  ett  negativt  resultat jämfört med  periodens  budget.  Den  främsta anledningen 
till avvikelsen  är  att  intäkterna  inte är  periodiserade. Miljötillsyns  och  livsmedelsavdelningens  årsavgifter  debiteras  
kommande  månader  och  därefter  kommer  intäkterna  att  periodiseras. Även  andra  intäkter  såsom såld  verksamhet avseende  
budget- och  skuldrådgivning samt intäkter  från  Energimyndigheten och  Länsstyrelsen  kommer  inte in  månadsvis utan  
faktureras  kvartalsvis  eller  i samband  med  projektredovisningar.  

Kostnaderna  förhåller  sig väl till budget. Förvaltningen  har  en  del vakanta tjänster  där  rekrytering pågår  alternativt behöver 
påbörjas.  

I  dagsläget finns  inget beslut om buffertens  användning.  

Bedömningen efter  februari är  att  nämnden  klarar  att  hålla  sin  budget.  

  

10-dagars, 2020-02 

Miljö- och konsumentnämnden 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
   

 

 
 
 

Sida  
1(1)  TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr  
2020-236  2020-03-13 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Rättelse, uppföljning av intern kontroll  2019  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av  intern kontroll  2019, 
efter rättelse och redovisning av rätt uppföljningsrapport.  
 

Ärendet  
Miljö- och konsumentnämnden antog uppföljning  av intern kontroll 2019, 2020-02-
25, § 53. Uppföljningsrapporten som redovisades avsåg inte år 2019, och är därför  
felaktig. Ett tekniskt handhavandefel var orsaken  till att fel rapport skickades till 
nämnden.  Samma fel  inträffade också för Lokalförsörjningsnämnden.  
 
 
 

Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga  
Uppföljning av intern kontroll 2019   
Intern kontrollplan 2019  
 

Beslutet expedieras till  
1.  Kommunstyrelsen  
2.  Stadsrevisionen  

Miljöförvaltningen 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 
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Johanna Bäckström 033-35 30 12 
johanna.backstrom@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-36 

Dnr 
 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal 
enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram. 
Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part att 
godkänna avtalet. Miljö- och konsumentnämnden har tidigare tillstrykt förslaget om 
ett avtal om samverkan och överlämnat det till kommunfullmäktige. I det nya 
förslaget är § 22 ändrad för att säkerställa att det gamla avtalet upphör samt att ge 
kommunfullmäktige en längre tidsfrist att godkänna avtalet med anledning av 
coronakrisen.  
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka det nya förslaget om ”Avtal om 
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan 
kommuner inom Sjuhärad” samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för 
beslut om godkännande. 
 

Ärendet 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan).  SKR 
tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och 
regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de 
vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  
 
Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag. 
Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.  
 
Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med 
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, 
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minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas 
av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I 
avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har 
alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den 
andra kommunen för sitt arbete.  

Under nämndsammanträde i februari 2020 beslutade Miljö- och konsumentnämnden
att tillstyrka förslaget om ”Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet
och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad” samt att överlämna avtalet
till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. Efter detta har 
Miljöförvaltningen uppmärksammat att det finns ett tidigare avtal mellan parterna. 
Det måste förtydligas att detta avtal slutar att gälla i samband med att det nya avtalet 
träder i kraft. Av denna anledning har en ändring gjorts i § 22.  

På grund av den kris som coronaviruset innebär för samhället har också datumet 
ändrats i § 22. I den nya versionen anges att avtalet måste godkännas av fullmäktige 
senast den 31 augusti istället för den 30 juni 2020.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de 
andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras 
kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på 
Miljöförvaltningen i Borås Stad. Att samordna denna samverkan genom ett 
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även om 
andra typer av samverkan också kan utredas parallellt. Miljöförvaltningen önskar 
därför att miljö- och konsumentnämnden ska fatta beslut om att överlämna förslag p
samverkansavtal till kommunfullmäktige för godkännande.  
 
 
Agneta Sander  Johanna Bäckström 
Miljöchef  Förvaltningsjurist 
 

Bilaga 
- Förslag till avtal. 

 

Beslut skickas till 
- Kommunfullmäktige 

 
 
 

å 

 



Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 
är tillsyn, inspektion, provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av 
yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som 
uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

 



§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  



Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

 

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

 

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

 

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  



Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

 

 



§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

 

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-09-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

 

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 



 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft 2020-10-01 under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive 
part godkänner avtalet senast 2020-08-31. Detta avtal ersätter det tidigare samverkansavtalet 
mellan parterna. I och med att detta avtal träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av delegeringsordningen 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla 
från och med den 1 april 2020. 
 
Sammanfattning  
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 
kap. 37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande 
delegation framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen 
delegerar beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av 
ärenden åt förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 
Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär en möjlighet att 
besluta om att ge anstånd avseende betalning av avgift och/eller besluta om att dela 
upp betalning av avgift (punkt 29 i Förslag om revidering av delegeringsordningen 
2020-03-24). 
 

Ärendet 
 
Med anledning av coronaviruset har frågan uppkommit vilka åtgärder som 
Miljöförvaltningen kan vidta för att mildra konsekvenserna för företagarna. En sådan 
åtgärd är att besluta om anstånd avseende betalning av avgifter, vilket innebär att 
betalningstidpunkten senareläggs. Att medge anstånd hindras inte av den lagstiftning 
Miljöförvaltningen har att förhålla sig till. Det finns möjlighet att ha en generös 
inställning till anstånd så länge inte likviditeten inom kommunen påverkas.  
 
Beslut om anstånd är en fråga som ska avgöras från fall till fall. Att delegera denna 
befogenhet innebär inte att förvaltningen kan fatta ett generellt beslut om anstånd. 
Ett sådant beslut är ett principbeslut som ska fattas av kommunfullmäktige. Ett 
beslut att inte debitera planerad tillsyn eller avgift är en fråga som också måste 
hanteras av kommunfullmäktige. 
 
I samband med revidering av delegeringsordningen föreslås även att tre punkter tas 
bort då dessa är dubbletter och finns på flera ställen i delegeringsordningen (se 
nuvarande delegeringsordning punkt 29, punkt 146 och punkt 147). 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
 
För att Miljöförvaltningen ska kunna ge anstånd i enskilda fall behöver rätten att 
göra detta delegeras av nämnden. Miljöförvaltningen önskar kunna bevilja anstånd 
avseende betalning av avgift och/eller besluta om att dela upp betalning av avgift. 
Förvaltningen anser att den aktuella befogenheten lämpar sig väl för att delegeras 
av nämnden till förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegation inom 
förvaltningen. 
 
 
 
Agneta Sander  Johanna Bäckström 
Miljöchef  Förvaltningsjurist 
 

Bilaga 
- Förslag på reviderad delegeringsordning 2020-03-24 
- Nuvarande delegeringsordning beslutad den 17 december 2019 

 

Beslut skickas till 
- Miljöförvaltningens diarium  

 



Beslutstyp Datum Objekt Diarienr Ärendetyp 
Varning 2020-02-25 00:00 72-2019-00769 Tillsyn - inre 
Varning 2020-02-25 00:00 72-2019-00751 Tillsyn - inre 



Dnr Fastighet (Anläggning) Handelse/Rubrik BeslutsDat Beslutsnr  
Klassning av anläggning/verksamhet - Livsmedelskontroll,  2020-02-

2020-75 Årlig Kontrollavgift 03 2020-26 
2019- Anmälan av skrotning av cistern - Cistern, Ur Bruk 2020-02- 2020-29 
2019- Anmälan av skrotning av cistern - Cistern, Ur Bruk 2020-02- 2020-30 
2019- Anmälan av skrotning av cistern - Cistern, Ur Bruk 2020-02- 2020-31 

Klassning av anläggning/verksamhet - Livsmedelskontroll,  2020-02-
2020-22 Årlig Kontrollavgift 04 2020-32 

 Klassning av anläggning/verksamhet - Livsmedelskontroll,  2020-02-
2020-27 Årlig Kontrollavgift 04 2020-33 

Klassning av anläggning/verksamhet - Livsmedelskontroll,  2020-02-
2020-62 Årlig Kontrollavgift 04 2020-34 
2019- Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Beslut Om Omklassning Av  2020-02- 2020-36 
2018- Klagomål strandskydd - Naturvård, Strandskydd Tillsyn 2020-02- 2020-37 
2020-204 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter 2020-02- 2020-38 
2020-224 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-39 
2020-207 Information - Miljöinventering 2020-02- 2020-40 
2020-217 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-41 
2019-  2020-02-
3750 Konverterad - Livsmedelskontroll, Årlig Kontrollavgift 07 2020-42 
2019- Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Fukt,  2020-02-
3316 Ventilation, Mögel 10 2020-43 
2020-288 Klagomål livsmedel 2020-02- 2020-44 
2020-291 Remiss bygglov - Miljöinventering Uranus 2 2020-02- 2020-45 
2020-226 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-46 

Klassning av anläggning/verksamhet - Beslut om att  2020-02-
2020-354 upphöra med årsavgift 13 2020-47 
2020-355 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 2020-02- 2020-48 
2020-133 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-49 
2020-297 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-50 
2020-296 Anmälan av skrotning av cistern 2020-02- 2020-52 
2020-348 Klagomål hälsoskydd 2020-02- 2020-53 



2020-351 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-54 
2020-363 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-55
2019- Planerad tillsyn - Frisörprojekt, 2019 2020-02- 2020-56 
2018-  Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Provtagningplan Avvecklad  2020-02- 2020-57 
2019- Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll,  2020-02-
3667 Registrering Av Anläggning 17 2020-58 
2020-364 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-59 
2020-414 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-60
2019- Ansökan om strandskyddsdispens - Naturvård, Ansökan  2020-02-
3460 Om Strandskyddsdispens 20 2020-61 
2020-336 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan, WC 2020-02- 2020-62 
2020-413 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-63 
2020-430 Anmälan av installation av värmepump 2020-02- 2020-64 
2020-514 Händelsestyrd tillsyn 2020-02- 2020-65
2020-216 Remiss alkoholservering 2020-02- 2020-66 
2019- Köldmediarapport - Köldmedia, Årsrapport 2018 2020-02- 2020-67 
2019- Köldmediarapport - Köldmedia, Årsrapport 2018 2020-02- 2020-68 
2019-  2020-02-
2617 Köldmediarapport - Köldmedia, Årsrapport 2018 26 2020-69 
2019- ,  2020-02-
2617 Köldmediarapport - Köldmedia, Årsrapport 2018 26 2020-70
2020-131 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, ansökan  2020-02- 2020-71 
2020-381 Remiss alkoholservering 2020-02- 2020-72 
2020-521 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-02- 2020-73 
2020-376 Remiss alkoholservering 2020-02- 2020-74 
2020-545 Granskning av utförandeintyg - Avlopp 2020-02- 2020-75

 2020-02-
2020-492 Klagomål livsmedel 26 2020-76 

 2020-02-
2020-492 Klagomål livsmedel 26 2020-77 
2019- Planerad tillsyn - Anmälan Av Fordonstvätt 2020-02- 2020-79 
2020-345 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-02- 2020-80



2019- Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 2020-02-
2912 Buller, Fukt, Drag M.m 28 2020-81 



Beslutstyp Datum Objekt Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-02-13 01-2019-00082 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-02-13 01-2019-00062 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-02-13 01-2019-00068 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-02-21 01-2019-00080 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-02-21 01-2019-00081 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Budget- och skuldrådgivningens verksamhetsrapport  2019  

Sammanfattning 
Budget- och skuldrådgivningen är en viktig aktör i arbetet med att motverka 
överskuldsättning. Verksamheten medverkar till att förbättra samhällsekonomin 
genom att hjälpa och stötta invånare i ekonomisk och socialt utanförskap att bli 
motiverande för att långsiktigt bli väl fungerande hushåll med egen försörjning. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är verksamheten viktig då ekonomisk stress är en faktor som 
påverkar hälsan negativt, både hos den enskilde som hos dennes familjemedlemmar. 

Antalet inkomna ärenden har återigen ökat. Jämfört med 2018 har ärendena ökat med 
drygt 20 %. Ambitionen och målsättningen är att alla ärenden ska hanteras inom 4 
veckor vilket även är Konsumentverkets rekommendation. I år har verksamheten 
klarat detta, med något litet undantag, men frågan är om den kommer klara det 
framöver och samtidigt bibehålla den goda kvaliteten. Det är stor sannolikhet att 
ärendena kommer att öka då Kronofogden bedriver, på uppdrag av regeringen, ett 
arbete med att få fler att söka skuldsanering, samtidigt som det finns risk för att 
konjunkturen vänder nedåt. 

Den utåtriktade och förebyggande verksamheten som ingår i arbetsuppgifterna har 
inte riktigt nått upp till det mål som är satt. De föreläsningar och informationstillfällen 
som genomförts har riktat sig framförallt till gymnasieungdomar, nyanlända, nya 
föräldrar och f.d. kriminella. Utöver det genomfördes en samverkansförmiddag med 
temat Hur mår din ekonomi?. Den var mycket uppskattad och Konsumentverket lyfte 
Borås som ett gott exempel på hur man kan arbeta med lokal samverkan. 

Sammantaget klarar verksamheten väl av att leva upp till de mål och 
rekommendationer som finns. På grund av den höga arbetsbelastningen har 
verksamheten prioriterat bort några av de egna målen. Några kommer genomföras 
under 2020 och några har helt prioriterats bort. 

Den kommande utvecklingen i omvärlden tyder på att det fortsatt kommer vara ett 
högt tryck på kommunens budget- och skuldrådgivning. 
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Sammanfattning  
Budget- och skuldrådgivningen är en  viktig aktör i arbetet  med att  motverka överskuldsättning.  
Verksamheten  medverkar till att förbättra samhällsekonomin genom att hjälpa och stötta  invånare i  
ekonomisk  och socialt utanförskap att bli motiverande för att  långsiktigt bli väl fungerande hushåll 
med  egen försörjning. Ur ett folkhälsoperspektiv är verksamheten  viktig då ekonomisk stress är en  
faktor som påverkar hälsan negativt, både hos den enskilde som hos dennes familjemedlemmar.   

Borås Stad säljer budget- och skuldrådgivning till Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns  
kommun.  Rådgivningen rymmer allt från k ortvarig rådgivning med fokus på budget och balans till  ett  
långvarigt  och mer  djupgående  rådgivningsarbete som kan  mynna ut i flera olika resultat såsom  
skuldsanering och frivilliga uppgörelser. Rådgivningen  sker med fokus på en långsiktigt hållbar 
privatekonomisk  situation.    

Antalet inkomna ärenden har återigen  ökat.  Jämfört  med 2018 har ärendena ökat med drygt  20 %.  
Merparten av ärendeökningen skedde under hösten, som ett resultat av att  vi gick från att de  
rådsökande var tvungna att skicka in en blankett  för att få  ett bokat besök,  till att de numera har 
möjlighet att boka  ett möte direkt på telefon.  Ambitionen och målsättningen  är att  alla ärenden ska  
hanteras inom  4  veckor vilket även är Konsumentverkets rekommendation.  I år har vi klarat detta,  
med något litet undantag,  men frågan  är om vi kommer klara det framöver och samtidigt bibehålla  
den goda kvaliteten.  Det är stor sannolikhet att ärendena kommer att öka då Kronofogden bedriver,  
på uppdrag av regeringen,  ett arbete med att få fler att söka skuldsanering, samtidigt som det finns  
risk för att konjunkturen  vänder nedåt.   

Den utåtriktade och förebyggande verksamheten  som ingår i arbetsuppgifterna har  inte riktigt nått  
upp till det  mål som är satt  (37 av 50).  De föreläsningar och informationstillfällen som  genomförts  
har riktat sig framförallt till gymnasieungdomar, nyanlända, nya föräldrar och f.d. kriminella. Utöver 
det genomfördes  en samverkansförmiddag  med temat  Hur mår din ekonomi?  Den  var mycket 
uppskattad  och Konsumentverket lyfte vår dag som ett gott exempel på hur  man  kan arbeta med  
lokal samverkan.     

Merparten av de rådsökande har låga inkomster. De flesta får sin inkomst  via lön, men även andra  
former av bidrag är vanliga inkomster. Svenljunga kommun har en högre  andel skuldsatta jämfört  
med riket medan Bollebygd har en lägre  andel. Övriga kommuner är jämförbara med riket. I likhet  
med Sverige har antalet som har skulder hos  Kronofogden minskat samtidigt som antalet som får sin  
första skuld hos Kronofogden  ökat.    

Sammantaget klarar verksamheten väl av att leva upp  till de  mål som finns.  På grund av den höga  
arbetsbelastningen har verksamheten prioriterat bort  några av de mål  som vi själva satte för 2019.  
Några kommer genomföras under 2020  och några har vi valt att helt prioritera bort.  

Den kommande utvecklingen i omvärlden tyder på att det fortsatt kommer  vara  ett högt tryck på  
kommunens budget- och skuldrådgivning.   

De data som tas upp i denna rapport har dokumenterats i  verksamhetssystemen  Boss. Även statisk  
från Kronofogden har inhämtats.    
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1.  Bakgrund   
Kommunen har enligt 5  kap 12  § socialtjänstlagen  en  skyldighet att lämna budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. Skyldigheten  gäller även under ett skuldsaneringsförfarande  
och till dess att  en beviljad  skuldsanering är helt avslutad. Budget- och skuldrådgivningen utgör  
socialtjänst  oavsett i vilken  del av den kommunala förvaltningen som  verksamheten utförs.  För den  
enskilde är rådgivningen frivillig och bygger på dennes egen  önskan  och  medverkan.   

Verksamheten  ska  genom olika  former av ekonomisk  rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem  
och hjälpa skuldsatta personer att  finna en lösning på sin situation.  Det kan handla om att aktivt  
medverka till en skuldsanering eller att  hjälpa till att uppnå frivilliga överenskommelser med  
fordringsägare. Rådgivarna stödjer de  rådsökande genom information, diskussion och uppmuntran.  
Arbetet som  budget- och skuldrådgivare består till stor del av motiverande  och stöttande samtal med  
de sökande som  många gånger mår dåligt, är uppgivna  och stressade.  I början kan den rådsökande  
behöva mycket hjälp  av rådgivaren, men  tanken  är att  den rådsökande efterhand  ska klara av att  
göra mer själv och till slut bli helt självständig. Rådgivningen har i första hand ett långsiktigt  
perspektiv,  men  många gånger måste akuta problem  lösas på kort sikt.   

Budget- och skuldrådgivningen bidrar till att förbättra samhällsekonomin genom  att hjälpa invånare i 
ekonomisk  och socialt utanförskap att bli motiverande och bli väl fungerande hushåll med  egen  
försörjning. Även ur ett folkhälsoperspektiv  är verksamheten  viktig  då ekonomisk stress är en faktor  
som kan påverka hälsan negativt.   

Konsumentverket ska stötta kommunerna  och  myndigheten har  tagit fram  såväl vägledning  som  
rekommendationer för  den kommunala  budget- och skuldrådgivningen. Rekommendationerna syftar  
till att  tydliggöra för kommunerna vilka förväntningar som ställs på verksamheten och ge underlag  
för att kunna följa upp  verksamheten. De ska även bidra till att stärka verksamhetens roll, att  
kvaliteten  ökar samt att se till så att variationerna mellan  kommunerna minskar.   

Enligt rekommendationerna ska  verksamheten innehålla budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd  
inför och under  en  skuldsanering, samverkan samt utåtriktade insatser. Utöver  verksamhetens  
innehåll tar även  rekommendationerna upp  följande  fem områden:  

•  Utbildning/kompetens  
•  Likvärdigt arbetssätt och säkerställa kompetens  
•  Kapacitet och uppföljning  
•  Tillgänglighet  
•  Stöd utan  oskäligt dröjsmål  
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2.  Mål  för verksamheten   
Miljö- och konsumentnämnden har inte satt några kvalitativa mål för verksamheten utan  det finns  
två  verksamhetsmått.  Utöver det  finns en beskrivning av v erksamheten i nämndens  budget.   

Verksamhetsmått  Utfall 2017  Utfall 2018  Budget 2019  
Antal förhandlingsärenden  463  523  500  
Antal informationsaktiviteter  49  52  50  

 

Verksamheten har formulerat  följande  övergripande målsättning:  

•  Ge stöd till den rådsökande i strävan att den  enskilde ska få en fungerande  
vardagsekonomi och en ekonomisk rehabilitering  

•  Erbjuda professionellt råd  och stöd till den enskilde utifrån dess behov   
•  Medverka till att förebygga överskuldsättning  
•  Som rådgivare vill vi inge förtroende, vara engagerade  och lyhörda samt agera 

professionellt.   
 

Varje  år tar verksamheten  fram olika mål  och aktiviteter som ska genomföras,  och i 
verksamhetsplanen för 2019 fastslogs dessa:  

•  Säkerställa att  alla inkomna ärenden tas  om hand och får en handläggare   
•  Säkerställa att  alla inkomna ärenden får ett första besök inom 4 veckor  

 
•  Lära oss att använda verktyget Skype och därefter  erbjuda besök via Skype  
•  Utreda möjligheterna  att erbjuda bokade tider via nätet och  på telefon  
•  Finnas tillgängliga för frågor och rådgivning  regelbundet på  Bibliotek  
•  Ta fram informationsmaterial riktat mot hyresvärdar och banker  
•  Genomföra en  samverkansdag  med tema  ”hur  mår din ekonomi”   
•  Genomföra studiebesök till  en annan kommun  
•  Fortsätta det kollegiala lärandet och tydliggörande av  arbetsuppgifter genom  

temadiskussioner med  olika ämnen (förebyggande föreläsningar, telefonrådgivning på  
slingan  –  första  kontakten, öppen mottagning,  skuldsanering –  vad  gör vi efter in skickad  
ansökan)  

•  Påbörja handledning för individ och/eller grupp  
•  Ta fram en rutin för gallring enligt fastställd dokumenthanteringsplan   
•  Genomföra en  brukarundersökning  
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3.  Verksamheten   
Bollebygd, Tranemo, Ulricehamn och Svenljunga kommun köper  budget- och skuldrådgivning av  
Borås Stad  (utåtriktat och förebyggande arbete ingår inte i avtalen).  

Verksamheten är budgeterad till  6,3  tjänster (7  budget- och skuldrådgivare varav 2  stycken  arbetar 
deltid) plus chef.  Ingen medarbetare  har slutat  sin anställning under året.   Borås Stads  budget- och  
skuldrådgivning skiljer sig åt från de flesta övriga kommuner då vi är  så många  handläggare som  
arbetar tillsammans. I de flesta kommuner arbetar 1 eller 2 handläggare. Att  vi säljer verksamhet till 
kringliggande kommuner möjliggör detta och bäddar även för att  kvaliteten kan  bibehållas vid  
personalomsättning och  sjukdom.   

Det är viktigt att rådgivarna är kunniga och uppdaterade inom  ämnesområdet.   Följande  är exempel  
på  kompetensutveckling som  har genomförts  under  året:   

•  4 medarbetare  och 1  chef deltog  i BUS-dagarna som  är en årlig konferens för yrkeskåren.  
•  1  medarbetare  och chef  deltog på Kronofogdens  informationsdag  om skuldsanering  
•  2 medarbetare  deltog i  utbildning om rättsfall inom verkställigheten   
•  Samtliga medarbetare  och chef  deltog vid  Yrkesföreningens  regionträff   

Avdelningen har varit representerad  på några  nätverksträffar med  andra kommuner.  Det  är 
värdefullt att lära av varandra  och  verka för att budget- och skuldrådgivningen blir likvärdig  mellan  
kommunerna. Samtliga medarbetar och chef deltog vid Yrkesföreningens  regionträff.   

Hela avdelningen  var på besök i Örebro i samband  med en förvaltningsresa och träffade där budget- 
och skuldrådgivarna samt  EKSAM som är  en ideell förening som bedriver budget- och  
skuldrådgivning.    
 
Under året har handledning med  extern handledare påbörjats. Samtliga medarbetare har erbjudits  
att delta, två har valt att  avstå.  

En av  medarbetarna har ett styrelseuppdrag i Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivarna.   

Avdelningen har för andra året i rad genomfört  en  brukarundersökning.  Den visade på en  fortsatt 
mycket hög nöjdhet hos de rådsökande. Omvandlat till NKI (nöjd kundindex) visade  enkäten  ett  
resultat på  95.  
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4. Insatser och resultat 
Inom avdelningen följer vi upp antal ärenden där budget- och skuldrådgivarna arbetar med ett aktivt 
stöd. Övriga insatser och resultat som följs upp är den öppna mottagningen, det förebyggande och 
utåtriktade arbetet, telefonrådgivning samt tid för första besök. 

Om inte annat anges så är det uppgifter för samtliga rådsökande som redovisas. I bilaga finns 
specifika rapporter för respektive kommun (Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn). 

Antal ärenden 
Alla ärenden läggs in i verksamhetssystemet Boss som Konsumentverket tillhandahåller. Enstaka 
rådgivningar på telefon registreras som telefonrådgivning och klassas således inte som ärenden. 

Under året har vi förändrat hur vi tar emot ärenden. Under våren öppnade vi en digital blankett som 
möjliggör för klienterna att lämna sina uppgifter via hemsidan med hjälp av BankID. De blir sedan 
kontaktade och får ett bokat besök. De andra sätten att få ett rådgivningsbesök var antingen genom 
att komma på den öppna mottagningen (tisdag eftermiddag) eller genom att ringa till oss och sedan 
skicka in en blankett som vi skickat hem. Från och med september stängde vi den öppna 
mottagningen och i augusti tog vi bort kravet på att klienten ska skicka in en blankett innan besök 
bokas. Klienter som ringde in under augusti månad fick välja om de ville ha en bokad tid i september 
eller komma på den öppna mottagningen 

Under 2019 har 636 ärenden inkommit, 626 har påbörjats och 597 har avslutats. Målsättningen är att 
påbörja alla ärenden inom 4 veckor vilket är rekommendationen enligt Konsumentverket. Eftersom vi 
har avslutat färre ärenden än de som kommit in har ärendebalansen ökat. 

Inkomna ärenden 
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komna  ärenden ökade med  112 stycken (21  %)  jämfört  med föregående år. Antalet ärenden har 
kat de senaste åren,  med  undantag för 2017. Jämfört med 2015 så hanterar avdelningen mer 57%  
er ärenden.   
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Ärendeökningen  syns  tydligt efter det att vi införde möjligheten att boka besök direkt via telefon.  
Ökningen i ärenden perioden sept-dec  jämfört med  samma period  2018 är  hela 58  %.  Andra  
förklaringar att  vi fått fler ärenden är at t fler blir hänvisade av Kronofogden att söka hjälp hos den  
kommunala budget- och skuldrådgivningen och att avdelningen arbetar för att få andra aktörer att  
känna till vår verksamhet  och att hänvisa rådsökande  till oss.   

Inkomna ärenden (ackumulerat) 
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Flertalet av de inkomna ärendena är rådsökande som tidigare varit i kontakt  med  budget- och  
skuldrådgivningen. Antingen genom att de har fått en  beviljad skuldsanering och  nu behöver  
rådgivning under sin skuldsanering,  hjälp med omprövning eller så har de tidigare, av  olika skäl,  
avslutat rådgivningen. Andelen ligger på jämförbara nivåer med tidigare år.   

I  december 2019  uppgick pågående ärenden  till  413  stycken. Flertalet av dessa ärenden är inskickade  
skuldsaneringar som  väntar på beslut  från  Kronofogden.  Kronofogdens handläggningstider  är 
fortfarande långa även  om  de har minskat under året.   En del är  även ärenden där den rådsökande  
beviljats skuldsanering  men behöver löpande rådgivning. Många ärenden är även i 
kartläggningsfasen.   

Under året har vi avslutat  597  ärenden.  Drygt  en tredjedel av alla avslutade ärenden får en beviljad  
skuldsanering. Men det är långt ifrån alla ärenden som ansöker om  skuldsanering.  Avslutningsorsaker  
under 2019 och i jämförelse med 2018:  

•  Beviljad skuldsanering  35 %  (30 %)  
•  Budget- och skuldrådgivning  43 %  (59 %)  
•  Beviljad frivillig uppgörelse  5 % (6 %)  
•  Avbrutit  17 %  (5 %)  

Avslutningsorsaken ”budget- och skuldrådgivning” används i de fall där det blivit  avslag på 
skuldsanering och där vi löst skuldsituationen på annat vis  eller där vi gett råd kring  hur  den  
rådsökande  kan  hantera skulderna i framtiden då det inte  gått att finna  någon helhetslösning.  Den  
används även i de ärenden  där vi enbart har budget- och skuldrådgivning och där det inte är aktuellt  
med  vare sig skuldsanering eller frivilliga uppgörelser.   
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Under 2019  har vi ändrat rutinen  för hur vi kodar avbrott. Tidigare har  orsakskoden ”budget- och  
skuldrådgivning” även använts vid de fall en rådsökande har deltagit i rådgivning  men av  olika 
anledningar inte  hörts av  och således inte fullgjort rådgivningen. Nu kodar vi dessa ärenden som  
avbrutit för att få en så korrekt statistik som  möjligt.   

Skuldsaneringar  
Under 2018 har  249  skuldsaneringar skickats  in vilket är fler  än året innan (jmf  181). Under året har 
även  268  rådsökande fått  beslut  från Kronofogden gällande sin skuldsanering,  71  % har fått sin  
skuldsanering  beviljad  och 29  %  har fått avslag på sin  ansökan.   En del av de som  har fått sina beslut  
beviljade  i år är inskickade  under 2018. Av de som  har fått avslag har vi hjälpt 20  rådsökande att  
överklaga sina beslut. En del av de som har fått avslag kommer att  söka igen,  men vid en senare  
tidpunkt.   

Av tabellen nedan framgår hur det fördelar sig  över de rådsökandens ålder.   

Skuldsaneringar  Ålder        
Status  18-25  26-34  35-44  45-54  55-64  65- Antal  
Avslag  - 13  12  22  16  14  77  
Beviljad  1  21  37  55  33  44  191  
Inskickad  1  40  38  71  53  46  249  
Kompletterad  - 2  6  5  9  1  23  
Återkallad  - 2  1  3  2  3  11  
Överklagad  - 4  3  3  5  5  20  

 

Under året har 32  omprövningar av beviljade skuldsaneringar skickats in. Anledningar till att den  
rådsökande behöver skicka in en  omprövning kan vara förändringar avseende inkomst,  
boendekostnader och familjeförhållanden.   

Frivilliga uppgörelser  
Att få till stånd frivilliga uppgörelser med fordringsägare är viktigt, särskilt i ett tidigt stadie av  
skuldsättning. De kan även  vara en möjlig lösning för de som varit skuldsatta länge  och som har en  
betalningsförmåga,  men som  inte  beviljats skuldsanering.  Upplevelsen  hos budget- och 
skuldrådgivarna är att det  är svårare att få  igenom frivilliga uppgörelser än det var för några år sedan.  
Under 2019  har 64  stycken frivilliga uppgörelser beviljats vilket är fler  än föregående år (43  stycken).  
Exempel på frivilliga uppgörelser är ackord, nedskrivning samt betalplaner med fryst ränta eller 
ändrad ränta. V i har blivit bättre på att registrera de frivilliga uppgörelserna.   

Öppen mottagning  
Öppen mottagning erbjöds varje tisdag  eftermiddag  under perioden jan-augusti.  Under juli och halva 
augusti var  den öppna  mottagningen stängd på grund av semester.  Under  den perioden kom  152  
rådsökande  på  den öppna mottagningen  och av dessa blev  133  fortsatta rådgivningsärenden.   

Den  öppna mottagningen valde vi att stänga då det var svårt att bemanna den på ett optimalt sätt  
eftersom  vi aldrig visste hur många som skulle komma. Värdefull tid för handläggarna låstes upp och  
då vi enbart hade  öppen  mottagning en  eftermiddag i  veckan var den begränsad  vad gäller 
tillgänglighet. Att ha öppet  fler tillfällen  skulle  medföra fler upplåsta tider för handläggarna och  
således inte  vara bra för verksamhetens effektivitet.   

Telefonrådgivning  
Vi har inte några fasta tider för telefonrådgivning utan  budget- och skuldrådgivarna är påkopplade på 
”slingan” så ofta de kan. Enklare telefonrådgivning inklusive samtal för att boka rådgivning uppgår till 
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totalt 556  samtal och avser de samtal som  kommer in  på ”slingan”.  Det är färre  samtal än  föregående  
år.  Samtalen loggas manuellt och ibland glömmer handläggarna av att registrera dessa.  Utöver  
telefonsamtal får v i in frågor via mail.  

Kommun  Antal  2019  Antal 2018  
Borås Stad  442  461 
Bollebygd  16  15  
Svenljunga  26  38  
Tranemo  12  39  
Ulricehamn  60  58  

 

 
E-tjänst  
Från och  med i våras  så kan invånarna i Borås Stad skicka in sina uppgifter till oss digitalt via en så  
kallad e-tjänst som finns på stadens hemsida.  Under året har  35 stycken valt att ta kontakt med oss  
på  det viset.  

Besök  
Totalt sett har  1  432 besök  genomförts vilket  är markant fler än  föregående år då  vi genomförde  
1  183  besök  (jmf  2018 1  180). Antalet uteblivna besök  (besök som  inte  avbokats) var 65  och har  ökat  
jämfört  med föregående år då de  var  27  stycken  (jmf 2018 49).  

Kötid  
Boss mäter medianvärdet  för kötid, tiden  mellan datumet då ärendet inkommer fram till dess  att det  
påbörjas. Enligt  Konsumentverket påbörjas ärendet i och med att den rådsökande är på ett första  
besök. I praktiken kan dock  arbetet med  ett ärende påbörjas redan innan, med insamling av  
skulduppgifter med mera.   

Mediankötiden enligt  Boss uppgår till 0  veckor.  Under året  har vi, trots  den ökade  ärendemängden,  
klarat av att hantera alla ärenden utan  att  behöva  lägga dem  i kö.  Alla klienter h ar fåt t en  
handläggare direkt  och under första halvåret klarade vi av att erbjuda en första tid för besök  
snabbare än under hösten.  Enbart några enstaka ärenden har behövt  vänta längre än 4 veckor på ett  
första besök  och  oftast har det då  berott på att klienten  inte kunnat  någon av de erbjudna tiderna i  
närtid och  därför erbjudits tid  längre fram.   

Utåtriktat och  förebyggande arbete  
Det förebyggande arbetet  bedrivs enbart i Borås Stad  då de kommunerna  vi har avtal med  enbart  
köper rådgivningen. Vikten av förebyggande och utåtriktat arbete har påtalats för de köpande  
kommunerna och vi har erbjudit  oss att genomföra några  aktiviteter  utan  extra kostnad.  Ulricehamns  
kommun har använt detta  erbjudande och  vi har  föreläst för gode  män.   Utöver det har vi haft möte  
med Svenljungas personliga ombud.   

Under 2019  genomfördes  37  stycken  föreläsningar och informationstillfälle. Vid  dessa tillfällen deltog  
965 personer  vilket är färre än föregående år då vi hade 52 insatser med  1  351 deltagare. Exempel på  
utåtriktat arbete under året  och i jämförelse med förra året:  

Målgrupp  Antal tillfällen  Antal deltagare  
Gymnasieungdomar 6 (6) 354 (481) 
Nyanlän

    
da  7 (12)  99 (186)  

Nyblivna föräldrar  3 (5)  34 (75)  
Unga vuxna / vuxna i arbetsmarknadsåtgärd   3 (3)  42 (61)  
F.d.  kriminella  4 (3)  17 (22)  
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Utöver de 37 tillfällena har vi även haft möten med personliga ombud, boendestödjare, kuratorer 
med flera. Budget- och skuldrådgivningen har varit i media (radio samt dagstidning) vid 5 tillfällen 
och har på så sätt kunnat få ut vårt budskap till många samtidigt som vi har möjligheten att öka 
kännedomen om verksamheten. 

Vi har genomfört en samverkansförmiddag med temat ”Hur mår din ekonomi?” Vi bjöd in deltagare 
(inom och utom kommunen) som i sitt dagliga arbete möter människor som lider av ekonomisk 
stress, har problem med skulder och som kan behöva hjälp av oss. Syftet med dagen var att berätta 
om vår verksamhet och knyta nya samverkanskontakter. Platserna till dagen tog snabbt slut och 
utvärderingen av dagen visade att deltagarna var mycket nöjda. Konsumentverket var på plats och 
hade med vår samverkansdag som ett gott exempel på lokal samverkan i sin slutrapportering av sitt 
uppdrag till regeringen. 
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5.  Den rådsökande  
För att ge  en närmare presentation av vilka som söker  hjälp hos  budget- och skuldrådgivningens  
presenteras statiskt ur verksamhetssystemet Boss.  Nedanstående underlag ger en förståelse för vilka  
vi når och på vilket sätt de  hittar till rådgivningen. En  och samma person  kan ha flera ärenden under  
året men  i  nedanstående data  rapporteras enbart en person en  gång.   

Antal  och ålder  
Totalt har 579  personer sökt hjälp som föranlett att ett ärende lagts upp hos i Boss  vilket är 102 fler 
än förra året. I  år är det  fler män än  kvinnor och så brukar det vara, med undantag för föregående år 
då vi hade något fler kvinnor  än män.  Merparten av de rådsökande är ensamstående och  merparten  
av de rådsökande har inte  hemmavarande barn.   

Antal rådsökande  efter ålder  och kön 
150 

100 

50 

0 
18-25 26-34 35-44 45-54 55-64 65-

Kvinnor Män 
 

Kontaktsätt  
Det vanligaste sättet (förutom de som  varit aktuella tidigare) är att  man  tar kontakt på eget  initiativ  
alternativt blivit hänvisad av en anhörig eller vän. Utöver det så är det vanligt att  Kronofogden  
hänvisar till vår verksamhet. Det är ett relativt högt utfall på uppgifter saknas så under 2020  får vi 
försöka se till så att de rådsökande  uppger  detta.    

Hur fick den rådsökande kontakt med oss? 

Uppgifter saknas 
19% 

Aktuell sedan 
tidigare 

30% 

Socialtjänst 
5% 

Sjukvård 
2% 

Kronofogden 
9% 

Kommunal övrig 
5% 

Anhörig/vän God man/förvaltare 
14% 1% 

Fodringsägare Eget initiativ Arbetsgivare Annat 
0% 10% 1% 4% 
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Inkomster  
Att det främst är hushåll och rådsökande med låga inkomster är ingen  överraskning, men vi har även  
rådsökande med  höga  inkomster.   Närmare 55  %  av de rådsökande har  en disponibel inkomst under  
17  000 kr per månad. Kvinnorna är  överrepresenterade när det kommer till omhändertagande av  
barn vilket berättigar till barnbidrag, bostadsbidrag och i vissa fall underhållsstöd. Det är bidrag som  
ingår i den disponibla inkomsten och inkomsten tenderar således att bli större för kvinnorna, men  
det betyder inte att den  ekonomiska situationen är bättre eftersom försörjningsbördan oftast är  
större.   

Disponibel inkomst 
120 
100 

80 
60 
40 
20 
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1- 7 999 8 000- 10 11 000 - 14 000 - 17 000 - 20 000 - 25 000 - 30 000 -

999 13 999 16 999 19 999 24 999 29 999 

Kvinnor Män 

 

De rådsökande kan ha  flera olika inkomstslag. Den vanligaste inkomsttypen är lön och därefter är 
framförallt fler kvinnor som uppbär olika former av bidrag.  Det  är  betydligt fler kvinnor än män  som  
uppbär underhållsstöd.   

Inkomstslag 

Övr inkomster, skattefri 
Övr inkomster, beskattningsbar 

Underhållsstöd 
Studiemedel och rekryteringsbidrag 

Sjuk- och föräldrapenning 
Penison 

Lön före  skatt 
Hyresintäkt 

Försörjningsstöd 
Bostadstillägg 
Bostadsbidrag 

Barnbidrag 
Arbetslöshetsersättning 

Aktivitets- sjukersättning 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Män Kvinnor 

 

13 



 
 

Boende  
Den  vanligaste boendeformen bland de rådsökande  är hyresrätt. Flera av de rådsökande har en  
boendesituation  där de inte har något eget förstahandskontrakt.   

Boendeform  Kvinnor  Män  Antal  

Annat  5  3  8  

Bostadsrätt  2  9  11  

Hyresrätt - andrahandskontrakt  5  18  23  

Hyresrätt - förstahandskontrakt  209  211  420  

Inneboende  12  37  49  

Saknar boende - bostadslös  0  0  0  

Småhus  11  20  31  

Uppgift saknas  14  23  37  

Antal  239  238  477  
 

Barn  
Överskuldsättning påverkar hela hushållet  och utifrån det perspektivet är det intressant att få en bild  
i vilken omfattning barn är inblandade.   

Av de  579  rådsökande har 189 hemmavarande barn.  Totalt sett finns det 4911  barn där merparten  
bor heltid hos den rådsökande men även umgängesbarn och  barn som bor växelvis ingår.   

Betalningsutrymme  
Betalningsutrymmet är ett bättre mått på den rådsökandens ekonomiska situation än inkomst.  Med  
ett betalningsutrymme finns en  möjlighet att erbjuda fordringsägare något i ekonomisk uppgörelse.  
När det gäller den rådsökandes betalningsutrymme för skulder per månad i kronor utifrån  
Kronofogdens beräkning så är det  124 som  helt saknar betalningsutrymme.  

 

Betalningsutrymme per  månad 
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1 I de fall där båda föräldrarna är registrerade med varsitt ärende är barnen dubbelräknade.   
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Skulder 
Som skulder räknas lån eller andra fordringar som helt eller delvis inte kan betalas. Många har 
förfallit till betalning och är föremål för utmätning hos Kronofogden. Den allra vanligaste skuldtypen 
är konsumtionsskulder. Fordonsrelaterade skulder, kommunikationsskulder (tele/internet), 
sjukvårdsskulder, sms/snabblån, studiemedelsskulder och övriga skulder är därefter de vanligaste 
skuldtyperna. I konsumtionsskulderna kan flera olika orsaker vara gömda. Många gånger är de 
”lappningslån” för räkningar samt allt från obetalda skolfoton till hygienartiklar, kläder eller andra 
blancolån som vi inte vet syftet med. 

Någon statistik förs inte på skulder kopplade till spel, men känslan hos handläggarna är att antalet 
som söker hjälp på grund av spel har ökat de senare åren. Ofta är det väldigt stora skulder kopplat till 
spelmissbruk. 

87 % av de rådsökande som har skulder registrerade i Boss har ett skuldbelopp på 100 000 kronor 
eller mer. 16 % av de rådsökande har skulder på över 1 miljon kronor. Det är dubbelt så många män 
än kvinnor som har skulder över 1 miljon kronor. 
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6.  Skuldsättning  
Ett samhällsproblem  
Överskuldsättning är ett problem både för samhället  och för de  som drabbas.  Problem  med skulder 
kan leda till en förvärrad psykisk och fysisk  ohälsa,  vilket även kan drabba anhöriga, inte  minst barn.   

I Sverige fanns det under 2019 drygt 397 000 personer med obetalda skulder hos Kronofogden och  
många av dessa har löneutmätning2. Löneutmätning innebär att  om en person  med skulder hos  
Kronofogden inte kan betala sina skulder kan Kronofogden utmäta lönen  - en del av lönen dras varje  
månad för att avbetala skulderna. Att  vara överskuldsatt  och samtidigt ha en löneutmätning kan leda 
till att  viljan att arbeta sjunker då en inkomstökning sällan leder till en högre disponibel inkomst för 
den skuldsatte eftersom all inkomst över  existensminimum utmäts. Ett sådant scenario påverkar  
såväl den  enskildes framtida privatekonomi som samhällets skatteintäkter,  varför det är viktigt att  
försöka påverka överskuldsättningen i samhället.   

Ur ett folkhälsoperspektiv  bidrar överskuldsättningen till att den skuldsatte i högre utsträckning mår 
dåligt och drabbas av  ohälsa. Det leder i sin tur till högre utgifter för det  allmänna  
(sjukvårdskostnader, sjukpenning, bostadsbidrag, försörjningsstöd  med mera).  

De  olika orsakerna till överskuldsättningen  och verkan av den är ofta sammanvävda. Det kan  vara 
svårt  att fastställa om det är skuldsituationen som påverkat hälsotillståndet  eller hälsotillståndet som  
orsakat skuldsituationen.  Klart är att det råder samband mellan  ohälsa och skulder.   

Skulder hos Kronofogden   
För fjärde året i rad  minskar antalet personer med  skulder hos  Kronofogden och inte sedan  1991 har 
antalet skuldsatta varit så få i myndighetens register3. Kronofogden  anger tre huvudorsaker som  
förklaring till att  antalet skuldsatta minskat.   

•  Beviljandet av rekordmånga skuldsaneringar  
•  Skulderna till staten har minskat,  främst eftersom att  radio- och teleavgiften förändrats  
•  Det låga ränteläget  och den relativt starka konjunkturen har bidragit till att  människor har  

goda förutsättningar att  klara sina ekonomiska åtaganden.   

Men samtidigt som  antalet personer med skulder hos  Kronofogden  så fortsätter den sammanlagda 
skulden att  öka.   

–  Men tendensen är tydlig. De  som redan har  skulder har svårt att betala sina 
löpande räkningar, och när  de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på  
grund av räntan. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta 
sig ur situationen. För  de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att  
ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz.  

Precis som i riket så har antalet fysiska personer med skuld hos  Kronofogden minskat under den  
senaste tiden, såväl i Borås  Stad som i de kommuner vi arbetar för.  Snittskulden per person som har  
skuld hos  Kronofogden har ökat i Borås Stad, precis som i riket.  Den var vid årsskiftet drygt 192 tkr  
och föregående år var den  drygt 176 tkr.  Det är en stor skillnad på skuldbelopp  mellan de skuldsatta,  
men snittvärdet det ger en  indikation på att de som har skulder blir än  mer skuldsatta.  
Medianskulden är ett annat värde som också visar på  att skuldbördan hos de skuldsatta ökat. För 
Borås  var den 54  764 kr 2018 o ch för  2019 är den  56  843 kr. Alla skulder är dock inte registrerade för  

                                                           
2  https://www.kronofogden.se/81460.html  2020-02-20  
3  https://www.kronofogden.se/81460.html  2020-02-20  
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indrivning hos Kronofogden, en stor del av förfallna skulder ligger hos  olika inkassobolag och finns  
inte med i statistiken från Kronofogden.  

Antal fysiska personer med skulder  hos  Kronofogden 
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Hur stor andel av befolkningen som har en skuld hos  Kronofogden  varierar något  mellan de olika 
kommunerna. Svenljunga har högst  andel skuldsatta och Bollebygd har lägst andel skuldsatta och de  
båda kommunerna ligger även högt respektive lågt i förhållande till snittet i Sverige. Generellt sett i  
riket så är det fler män än kvinnor som har skulder och så ser det  även ut i samtliga av  kommunerna 
vi arbetar för.   

–  Skillnaderna har funnits länge och  bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i samhället.  
Män är till exempel kraftigt överrepresenterade  när det gäller brotts- och fordonsrelaterade skulder samt  
skulder för underhållsstöd. Bland kvinnorna är skulder kopplade till näthandel och kreditgivare vanligare,  
säger Johan Krantz4.  

Andel fysiska  personer med skuld hos Kronofogden 
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Kronofogden har även tagit fram  statistik på hur många  barn som lever  i familjer  som har skulder hos  
Kronofogden. Barn som lever i ekonomisk utsatthet  oroar sig  ofta för pengar och  många tar på sig ett  
stort ansvar för familjens  ekonomi.  

                                                           
4  https://www.kronofogden.se/81460.html  2020-02-20  
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Borås Stad har en något högre andel än riket  medan Ulricehamn ligger något lägre. Bollebygd är den  
kommun som har lägst andel och Svenljunga den som  har högst andel.   

 Antal barn i hushåll   Andel barn i hushåll  
med skulder hos KFM med skulder hos KFM 

eller pågående  eller pågående  
Kommun  Befolkning 0-17 år  skuldsanering  skuldsanering  

 BORÅS                     23 983                         2 094     8,7%   
 BOLLEBYGD                       2 217                            158     7,1%  
 SVENLJUNGA                       2 155                            269     12,5%  
 TRANEMO                      2 440                            248     10,2%  
 ULRICEHAMN                       5 010                            412     8,2%  
Totalt för Sverige              2 145 406                    182 730     8,5%  
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7. Slutsatser och framtid 
Uppföljning av verksamhetens mål 
Sammanfattningsvis så får verksamheten anses ha klarat av att leva upp till sina övergripande 
målsättningar. Att ge stöd till den rådsökande i strävan att den enskilde ska få en fungerande 
vardagsekonomi och en ekonomisk rehabilitering gör vi i varje enskilt ärende. Vidare visar resultatet i 
brukarenkäten att vi lever upp till målsättningen att erbjuda professionellt råd och stöd till den 
enskilde utifrån dess behov. Ambitionen att inge förtroende, vara engagerade och lyhörda samt 
agera professionellt får ses som uppfyllda i och med det goda resultatet i enkäten. 

Vi har även medverkat till att förebygga överskuldsättning genom vårt dagliga arbete med de 
rådsökande samt genom det utåtriktade arbetet som bedrivs. Samverkansdagen med deltagare från 
andra verksamheter som möter människor med ekonomisk stress och skuldproblematik, är även den 
ett led i att förebygga överskuldsättningen genom en förbättrad samverkan. 

I år har verksamheten klarat av att säkerställa så att inkomna ärenden tilldelas en handläggare och 
erbjuds ett första besök inom 4 veckor, med något litet undantag. Med tanke på hur mycket fler 
ärenden vi fick att hantera, framförallt under hösten, så är det ett väldigt bra resultat. Framöver 
kommer det sannolikt vara en utmaning att klara av den rekommendationen. 

När det gäller de andra mål som vi har satt upp för vår verksamhet så har vi genomfört flertalet, dock 
inte alla. 

Vi har inte hunnit med att lära oss att använda verktyget Skype så det kvarstår till 2020. 

Vi hade som mål att försöka erbjuda klienterna att boka tid direkt via telefon och även via nätet. Vi 
valde att fokusera på att boka tider direkt via telefon och det har vi genomfört. Förändringen gav 
resultat med en gång i form av en dramatisk ökning av antalet ärenden. 

Vi har inte klarat av att genomföra de 50 föreläsningar- och  informationsaktiviteter som nämnden 
gett oss som mål. Vi har dock klarat av 37 tillfällen, plus att vi funnits med i media några gånger. 
Förklaringar till att vi inte klarat av att nå upp till 50 föreläsningar beror till del på svårigheter att få 
komma och föreläsa för skolungdomar samt att BREC inte haft samma efterfrågan som tidigare år. 
Vidare har den ökade mängden ärenden under hösten gjort att vi inte haft samma möjlighet att lägga 
tid på förebyggande arbete som tidigare år. 

Vi prioriterade bort att prova på att finnas tillgängliga för frågor och rådgivning regelbundet på 
bibliotek och att ta fram informationsmaterial riktat mot hyresvärdar på grund av hög 
arbetsbelastning. Att ta fram informationsmaterial riktat mot banker kommer vi göra 2020 istället. 

Vi har genomfört den planerade samverkansdagen ”Hur mår din ekonomi?” och utvärderingen av 
den visade på mycket nöjda deltagare. Konsumentverket valde även att uppmärksamma vårt initiativ 
och har med Borås som ett bra exempel på hur kommuner kan arbeta med lokal samverkan. 
Eftersom vi fick så bra respons på dagen och att vi hade flera som vi fick tacka nej till på grund av 
platsbrist, så har vi valt att genomföra ytterligare en samverkansdag 2020. 

Förvaltningen genomförde en resa till Örebro och i samband med denna resa valde vi att göra ett 
studiebesök hos deras budget- och skuldrådgivning. Det visade sig dock att Örebro arbetar väldigt 
annorlunda jämfört med oss då de har en fristående förening som även arbetar med budget- och 
skuldrådgivning. Studiebesöket gav därför inte så mycket som vi hoppats på. 
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Under 2019  hade  vi planerat att arbeta  med  temadiskussioner  för att nå en kollegial samsyn  och  
utveckla våra metoder.  Under året har vi genomfört flera sådana teman och vi kommer fortsätta 
planera in sådana här temadiskussioner med aktuella teman.   
 
Att handläggarna har tillgång till handledning i sitt arbete är något som återfinns  i 
rekommendationerna  och  även något som flera  medarbetare utryckt behov av.  Inför 2019  var detta 
ett prioriterat  mål då vi inte lyckades  med att genomföra det under 2018.  Under året har de  
medarbetare  som  velat, deltagit i handledning med extern handledare.  Det har varit mycket  
uppskattat. Handledning är numera ett stående inslag  i verksamheten.   
 
Uppföljning av insatser  och resultat  
Under  2019  har återigen  de inkomna ärendena  ökat, vilket visar på att det är fler som är i behov av  
rådgivning. Den trenden delar vi  med flera andra kommuner.  När vi gick över till att  man kan boka en  
tid direkt via  telefon så ökade antalet ärenden  markant. Det visar på att det är  viktigt att det är enkelt 
att ta kontakt med  oss.  Trots den relativt höga ärendeökningen har vi klarat av att hantera samtliga 
ärenden inom de rekommendationer som finns för  verksamheten.   

I år skickade  vi in  fler  skuldsaneringar än året innan. Drygt 70% av de som  vi hjälpt att ansöka om  
skuldsanering får  den beviljad. Enligt statistik från Kronofogden så ökar chanserna till att få en  
skuldsanering beviljad om  man tar hjälp av den kommunala budget- och skuldrådgivningen då det   
bidrar  både till  att  rätt  personer  söker  och att  ansökan är  väl  genomarbetad  5.   

Vi har genomfört fler frivilliga betalningsuppgörelser än tidigare år vilket är positivt. Att arbeta med  
frivilliga uppgörelser är ett  komplext arbete som under en period är oerhört intensivt  vilket ställer 
höga krav på handläggarna.   

Förra året  var första året vi hade en jämn fördelning mellan  män  och  kvinnor bland de  rådsökande,  
men  i år är det återigen fler män än  kvinnor. Det  är jämförbart  med hur det ser ut i övriga Sverige.   

Barn i familjer med  skulder kan fara illa.  Det är oroande att Borås Stad ligger något högre än 
rikssnitten  vad gäller andelen barn i familjer med skulder, eller pågående skuldsanering hos  
Kronofogden. I  andelen personer som har skulder har Borås Stad en lägre andel än rikssnittet.   

Att synas ute i samhället och informera om vår verksamhet är viktigt så fler känner till oss.  Det är ett  
arbete som  måste fortgå hela tiden även  om det leder till att vi får mer att göra.  Det är även  viktigt  
att  öka kunskapen inom privatekonomi för de grupper som är svaga i samhället och hos ungdomar.   

Verksamhetssystemet Boss som tillhandahålls av  Konsumentverket skulle ha uppdateras under  2019,  
men det kommer inte ske förrän 2020. Boss är ett system  som ibland är otydligt  med  vad som  
egentligen ska registreras och det kräver att handläggarna kommer ihåg  att registrera på flera olika 
sätt  vilket göra att ibland är statistiken inte tillförlitlig  –  det är enkelt att glömma  av att registrera  
vissa insatser och  vissa insatser kan registreras på flera vis. Under 2019  har vi haft ett ökat  fokus  på 
att påminna  varandra om att registrera och det är ett  arbete som  vi behöver fortsätta med.   Liksom  
vikten av att handläggarna registrerar lika.   

Kommande år  
Verksamheten kommer sannolikt att påverkas kraftigt av Kronofogdens arbete kommande år genom  
att fler kommer vilja ansöka om skuldsanering.   

•  Kronofogden  arbetar, på uppdrag från regeringen,  med att få fler överskuldsatta personer att  
söka skuldsanering.  Arbetet  påbörjades  under 2018 och  skulle ha intensifieras under 2019.  

                                                           
5 https://www.kronofogden.se/78500.html 2020-03-13 

20 

https://www.kronofogden.se/78500.html


 
 

Dock har myndigheten inte klarat av att hålla sin tidplan och  vi tror därför att det kommer att  
ske under  2020 istället.  Flertalet av de skuldsatta  som uppmanas av Kronofogden att söka,  
kommer sannolikt ta hjälp  av  den  kommunala budget- och skuldrådgivare för att  ansöka om  
skuldsanering.   

•  Kronofogden  har arbetat fram  nya  rutiner för hur handläggningen av inkomna 
skuldsaneringsansökningar ska hanteras.  Processen från att  en ansökan  om skuldsanering  
lämnas in  till det  att gäldenären får ett beslut  om skuldsanering  har påskyndats o ch man ska  
säkerställa att bedömningar och beslut  om skuldsanering blir mer enhetliga över landet.  
Detta är oerhört positivt utifrån arbetet  med att bekämpa överskuldsättningen och utifrån  
den enskildes perspektiv,  men det betyder sannolikt också en  ökad belastning på  
kommunens budget- och skuldrådgivning.   

•  Det kan även  vara så att de som söker skuldsanering på egen hand inte har den  ekonomiska 
balans som krävs för att  klara av  en skuldsanering.  Problemen  som  kan uppstå  måste snabbt  
åtgärdas för att skuldsaneringen inte ska upphävas,  och det kommer  med  stor sannolikhet bli  
den kommunala budget- och skuldrådgivningens  uppgift att försöka hjälpa den rådsökande  
med detta.  

 

Antalet nyanlända har ökat i Sverige  och  det är viktigt  att de får privat ekonomiska kunskaper  så att  
de klarar att  ta hand sina hushålls ekonomier.  Budget- och skuldrådgivarna kan spela en  viktig roll i 
detta arbete i samverkan  med andra  aktörer, t.ex. BREC (Boråsregionens  etableringscentrum)  och SFI  
(Svenska för invandrare).   

Just nu lever  vi en  konjunktur  med låg arbetslöshet  och låga räntor, men  vi vet att hushållen har små 
marginaler för att  klara förändrade inkomstnivåer och ökade utgifter. Om arbetslösheten ökar och  
räntenivåerna höjs kommer vi sannolikt att få fler personer som är i behov av  budget- och  
skuldrådgivning.   

Från flera håll rapporteras  det om  att  spelberoendet  ökar och även om  vi inte för statistik på antalet  
rådsökande som uppger  att de har  ett spelberoende,  kan vi  konstatera att det är ett ökande antal  
med skulder som ett resultat av sitt spelande som tar  kontakt med  oss, jämfört med åren tidigare.   

Vi ser att de som  kommer till oss för råd ofta har varit  i kontakt  med flera andra instanser i samhället  
tidigare men inte fått det stöd som de behöver.  Det är av stor vikt att flera  aktörer vågar prata om  
hur ohälsa och ekonomisk  stress hänger ihop. Vi inspirerar till detta genom  vår samverkansdag  och  
hoppas att kunna göra ytterligare en insats på samma tema under 2020.   

Sammantaget så kan vi konstatera att vår verksamhet  är viktigt för såväl den  enskilda individen som  
samhället i stort. Utvecklingen i samhället  tyder på att vår rådgivning kommer vara fortsatt  
efterfrågad. Vår största utmaning är att klara av att  ge stöd utan  oskäligt dröjsmål utan att göra  
avkall på vår goda kvalitet. Eftersom  många av de rådsökande  ofta drar sig för att  söka hjälp i tid  och  
känner  mycket skam  över att behöva uppsöka vår verksamhet, är det oerhört viktigt att fånga upp  
dem  när de är motiverade  och hör av sig.  Men det är  också viktigt att de som vi  hjälper och  stöttar får  
en fortsatt professionell och kvalitativ rådgivning.   

Många kommuner klarar inte Konsumentverkets rekommendationer i samma utsträckning som vi, till 
exempel så finns det kommuner som inte bedriver någon förebyggande  verksamhet, rådgivningen är 
i mångt  och  mycket  enbart  inriktad på ansökan  om skuldsanering och har inte den bredden på  
insatser som  vi arbetar med. Borås Stad uppfyller rekommendationer väl och vi  vill fortsätta att  
bedriva  verksamheten  med det i fokus.   
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Statistikbilagor  från Boss:  

•  Alla kommuner statistikrapporter 1-6  
•  Bollebygd statistikrapporter 1-6  
•  Borås statistikrapporter 1-6   
•  Svenljunga statistikrapporter 1-6   
•  Tranemo statistikrapporter 1-6   
•  Ulricehamn statistikrapporter 1-6   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Sida  

1(1)  

Kommunstyrelsen 

§ 519  Dnr  KS  2019-00942 2. 3.1.0  

Borås Stads  personalpolitiska riktlinjer  

Kommunstyrelsens beslut 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer.  

Sammanfattning  av ärendet  

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer fastställdes av Kommunfullmäktige den 
20 juni 2016 2014 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 
2019. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.  
 
Då pågående översyn av stadens styr- och ledningssystem med stor sannolikhet 
kommer att kräva förändringar  i övergripande styrdokument, så har nu endast 
redaktionella  ändringar gjorts i förhållande till den tidigare versionen. Syftet 
med de redaktionella ändringarna har varit att förtydliga programmets innehåll  
samt roller och ansvar. Även om de personalpolitiska riktlinjerna fastställs till år 
2023, så kan en revision av riktlinjerna att genomföras innan dess.                 

Beslutsunderlag  

1. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer  

 

Förslag och yrkanden  

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer.  

 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Följande tillägg görs  
under rubriken riktlinjer för jämställdhet och mångfald: Borås Stad ska  
möjliggöra  för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldra-
skap”.  

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 Strategi 

Program 

Plan 

Policy 

• Riktlinjer 

 Regler 

Borås Stads 

Personalpolitiska 
riktlinjer 



 

Borås Stads  
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställt av: Kommunstyrelsen  

Datum: 20 juni 2016, reviderad  xxx 

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Gäller alla nämnder och bolag 

Dnr:   

Gäller till och med :2019 
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Personalpolitiska riktlinjer 
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma  
för stadens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det  
dagliga arbetet för chefer och medarbetare.  De omfattar följande avsnitt: 

• Hållbart arbetsliv 

• Samverkan 

• God hälsa 

• Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur 

• Jämställdhet och mångfald 

• Medarbetarskap och chefskap 

• Medarbetarskap 

• Ledarskap 

• Personal och kompetensförsörjning 

• Rekrytering och anställning 

• Kompetensutveckling 

• Lön 

• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer 

Varje avsnitt inleds med Borås Stads principiella ställningstaganden. Därefter beskrivs ansvar och  
förväntningar på chef respektive medarbetare i punktform. Avslutningsvis samlas hänvisningar och 
länkar till olika former av stöd och vägledning i en grön ruta. 
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Hållbart arbetsliv 
Riktlinjer för samverkan 
Borås Stad och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt samverkansavtal. Avtalet utgår från 
att samråd, dialog och gemensam förståelse, mellan arbetsgivare och arbetstagare är en naturlig del i 
verksamheten. Syftet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där infytande, delaktighet, ansvar  
och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Samverkan sker med representanter från 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer på alla nivåer i organisationen genom samverkanssystemet.  
På arbetsplatsträffen representerar medarbetaren sig själv. 

Chef Medarbetare 

• Har förståelse och kunskap om Borås • Har förståelse och kunskap om hur 
Stads samverkansavtal.  arbetet med samverkan fungerar. 

•  Bär chefsuppdraget och påminner •  Är beredd att delta, medverka och ta 
medarbetare om verksamhetsidén. ansvar.  

•  Ger förutsättningar för dialog på •  Är delaktig i dialogen på arbetsplatsen. 
arbetsplatsträffar. 

•  Visar respekt för andras åsikter, roller 
•  Har en god kommunikation med och funktioner. 

fackliga organisationer. 
•  Ser sin roll på arbetsplatsträffarna. 

•  Underlättar gemensam förståelse för 
uppdrag och utmaningar. 

Exempel på stöd och vägledning 

Borås Stads samverkansavtal 
styr hur det interna arbetet med samverkan ska ske på samtliga nivåer i organisationen. 

Samverkansgrupper 
ansvarar för skyddskommittéuppdraget för att på ett övergripande sätt planera 
arbetsmiljöarbetet. 
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Riktlinjer för god hälsa 
I Borås Stad vävs det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet ihop till en helhet inom  
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att lyfta fram det som skapar hälsa och aktivt 
arbeta med det som kan leda till ohälsa ges förutsättningar för en bra arbetsmiljö. 

Det är många faktorer som samspelar och är viktiga för ett upplevt välmående, både i arbetslivet och 
privat. Med en bra arbetsmiljö och medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt 
och hållbart arbetsliv. 

Chef Medarbetare 

• Arbetar med systematiskt arbets - • Medverkar i arbetsplatsens systematiska 
miljöarbete. arbetsmiljöarbete. 

•  Är uppmärksam och agerar på •  Påtalar brister i fysisk och psykisk 
varningssignaler om dåligt arbetsklimat arbetsmiljö. 
och tecken på ohälsa. 

•  Signalerar till chef vid hög 
•  Ser till att arbetsbelastningen är rimlig arbetsbelastning och ber om hjälp  

och gör omprioriteringar när det för prioriteringar. 
behövs. 

•  Använder de hjälpmedel som fnns 
•  Skapar möjlighet för refektion. och följer de rutiner som förebygger 

arbetsmiljöproblem.  
•  Främjar gemensamma aktiviteter och 

uppmuntrar friskvård. •  Tar hand om sig själv och tar eget 
ansvar för sin livsstil. 

•  Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till 
en god stämning på arbetsplatsen. •  Tar vara på möjligheter till friskvård. 

Exempel på stöd och vägledning 

Arbetsmiljöpolicy 
visar inriktning och målsättning med Borås Stads arbetsmiljöarbete. 

Stratsys SAM-modul 
är plattformen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här fnns årshjul med aktiviteter för 
arbetsmiljöarbetet tillsammans med råd, stöd och fördjupningsmaterial samt uppföljning. 

Rehabiliteringsprocess  
styr och beskriver tillvägagångsätt med anpassning och rehabilitering i Borås Stad. 
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Riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur 
I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt. Genom att 
hjälpa varandra, ta ansvar och visa respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten 
och den gemensamma arbetsmiljön skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation  
på arbetsplatsen. 

Chef Medarbetare 

• Strävar efter ett öppet arbetsklimat. • Uppmuntrar och berömmer andras 
arbetsprestationer. 

• Är lyhörd för och synliggör rådande 
normer. • Uppmärksammar rådande normer och 

strävar efter ömsesidig förståelse. 
• Tydliggör framgångsfaktorer. 

• Skapar förtroende. 
• Skapar förtroende. 

• Visar respekt för andra. 
• Ger förutsättningar för en god 

kommunikation. • Är en god representant för yrke och 
arbetsplats. 

• Är en god representant för arbets-
platsen och kommunen. 

Exempel på stöd och vägledning 

Kvalitetspolicy 
lyfter fram hur medarbetare och chefer bör agera och reagera på arbetsplatsen; professionellt, 
engagerat och med ett lärande förhållningssätt. 

Stratsys SAM-modul 
systematiserar arbetet med klimat och kultur på arbetsplatsen. 

Kommunikationspolicy och handbok för kommunikation 
beskriver hur medarbetare och chefer ska förhålla sig till kommunikation och verktygen för att 
kommunicera är samlade i handboken. 
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Riktlinjer för jämställdhet och mångfald 
Samtliga medarbetare i Borås Stad erbjuds lika rättigheter och möjligheter  och Borås Stad ska möjliggöra 
för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldraskap. Arbetsplatserna ska genomsyras av 
ett klimat som tar tillvara och värdesätter varje medarbetares unika kraft, kunskap och förmåga. Att 
vara goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde ger 
förutsättningar för en bra verksamhet. 

Chef Medarbetare 

• Förebygger diskriminering och • Har ansvar för att reagera när någon 
kränkande särbehandling. inte möts med respekt. 

• Är en god förebild och vaksam på egna • Är en god förebild och vaksam på egna 
fördomar. fördomar. 

• Synliggör fördomar och har åter- • Hjälper till att medvetandegöra normer 
kommande samtal kring värderingar och fördomar på arbetsplatsen. 
och etik. 

• Har ett öppet sinne och tar tillvara 
• Har ett öppet sinne och tar tillvara olikheter bland kollegor. 

olikheter i gruppen. 
• Respekterar och bemöter alla efter deras 

• Respekterar och bemöter alla efter deras förutsättningar. 
förutsättningar. 

Exempel på stöd och vägledning 

Löneöversynsprocess  
innehåller verktyg för att upptäcka och åtgärda oskäliga löneskillnader. 

Heltid för alla 
ger likvärdiga villkor för män och kvinnor att kombinera arbetslivet med privatlivet. 

Personalekonomisk redovisning 
beskriver vad som skett inom personalområdet. 

Stratsys SAM-modul 
systematiserar arbetet med lika rättigheter och möjligheter. 
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Medarbetarskap och chefskap 
Riktlinjer för medarbetarskap 
Ett gott medarbetarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. I 
begreppet ingår förmågan att ta ansvar, lösa problem, hantera att man har delade meningar och möta 
andra med respekt. Alla som ingått ett avtal om anställning är medarbetare. 

Chefen Medarbetaren 

• Tar fram gemensamma mål och gör • Tar ansvar för och samarbetar med 
dem kända. andra för att nå de gemensamma 

målen. 
• Klargör förväntningar på prestationer, 

roller och ansvarsfördelning. • Är engagerad och aktiv i arbetet och i 
verksamhetens utveckling. 

• Skapar delaktighet, samhörighet och 
ger återkoppling. • Lär av andra och delar med sig av 

kunnande och erfarenhet. 
• Är öppen och ärlig och bemöter andra 

med respekt. • Arbetar på ett professionellt sätt och 
vårdar sin yrkesroll. 

• Skapar god dialog och kommunika tion. 
• Är öppen och ärlig och bemöter andra 

med respekt. 

• Skapar god dialog och kommunikation. 

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet 
behandlar medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att utföra sitt arbete. 

Medarbetaröverenskommelsen 
dokumenterar medarbetarsamtalet. Dokumentet används även när medarbetare introduceras 
eller avslutar sin tjänst. 

Lönesamtalet 
behandlar medarbetarens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier 
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Riktlinjer för ledarskap 

Ett gott ledarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. Ledarskapet  
är en viktig förutsättning för att både enskilda medarbetare och hela ar-betsgrupper ska kunna göra 
goda arbetsinsatser och nå sina mål. 

Chefen Medarbetaren 

•  Har ansvar för att alla känner till och •  Söker aktivt och tar del av information. 
förstår verksamhetens uppdrag. 

•  Bidrar med synpunkter och förslag, 
•  Fattar beslut och skapar delaktighet. följer fattade beslut. 

•  Agerar tillitsfullt, skapar öppenhet och •  Arbetar för att nå uppsatta mål. 
trygghet. 

•  Kommunicerar öppet och direkt, ger 
•  Kommunicerar mål och resultat. chefen återkoppling. 

•  Är engagerad, tillgänglig och ger •  Skapar god dialog och kommunikation. 
återkoppling på prestationer. 

•  Skapar god dialog och kommunikation. 

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet 
är ett samtal med överordnad chef där krav, förväntningar och förutsättningar diskuteras och 
ger underlag för en utvecklingsplan. 

Chefsöverenskommelsen 
dokumenterar chefens medarbetarsamtal. Dokumentet används även när chef introduceras 
eller avslutar sin tjänst. 

Lönesamtalet 
behandlar chefens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier 
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Personal- och kompetensförsörjning 
Riktlinjer för rekrytering och anställning 
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror bland annat på skickligheten  
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Chefen Medarbetaren 

•  Är en god förebild och ambassadör för •  Är en god förebild och representant för 
Borås Stad som arbetsgivare. yrke och arbetsplats. 

•  Sköter rekryteringen på ett •  Lämnar information som är värdefull 
professionellt sätt. när tjänst ska tillsättas. 

•  Genomför introduktion för  •  Är aktiv och öppen för eget lärande och 
medarbetare. för att dela med sig av sitt kunnande till 

andra.   
•  Ger förutsättningar för medarbetare att 

skapa balans mellan arbete och privatliv •  Tar ansvar för att hitta balans mellan 
arbete och privatliv. 

Exempel på stöd och vägledning 

Kompetensbaserad rekrytering 
ökar möjligheten att göra bra rekryteringar och hjälper oss att inte diskriminera. 

Introduktion 
lägger grunden för förståelse för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen. 

Lokala kollektivavtal och förmåner 
bidrar till långsiktigt goda arbetsvillkor 

Medarbetarcentrum  
ger stöd om medarbetare/chef står inför ett vägval i sin arbetssituation eller om det fnns behov 
av omställning eller avveckling. 
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Riktlinjer för kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en förutsättning för att Borås Stad ska  kunna möta förändrade behov.  
Verksamhetens ständiga utveckling kräver kontinuerligt lärande och öppenhet för nya arbetssätt. 

Borås Stad har en positiv syn på nätverkande som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Chefen Medarbetaren 

•  Ger medarbetarna förutsättningar för •  Är aktiv och visar intresse för att 
personlig och yrkesmässig utveckling i utveckla och lära sig mer. 
linje med verksamhetens behov. 

•  Tar tillvara andras kunskap och delar 
•  Har en god bild av verksamheten och med sig av sin egen. 

följer upp medarbetarnas behov av 
•  Kommer med förslag på egen utveckling. 

kompetensutveckling i linje med 
•  Har en aktiv omvärldsbevakning. verksamhetens behov. 

•  Har mod och vilja att prova nya 
arbetssätt. 

Exempel på stöd och vägledning 

Arbetsplatsträffen 
är en arena för att diskutera verksamhetens/arbetsgruppens kompetens och behov av 
utveckling.  

Medarbetarsamtalet 
är forumet för diskussion om den enskilda medarbetarens kompetensutvecklingsbehov. 
Det dokumenteras i en individuell utvecklingsplan som utgör grunden för organisationens 
kompetensplanering. 
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Riktlinjer för lön 
Lönepolitiken ska bidra till goda verksamhetsresultat och stimulera medarbetare att nå de mål och 
uppdrag som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå,  
är tydliga och går att följa upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Genom  
tydliga mål, väl kända lönekriterier och väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren 
att bidra till verksamhetens mål. 

Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten. De lönepolitiska prioriteringarna ska 
synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten och göra lönepoli-tiska  
prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå från verksamhetens behov av att kunna 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Chefen Medarbetaren 

•  För kontinuerlig dialog om hur verk- •  Känner till lönekriterierna och 
samhetens mål, budget och lön hänger kopplingen till arbetsplatsens mål. 
ihop. 

•  Funderar över sin egen arbetsprestation 
•  Har kunskap om lönebildning, avtal- kopplat till lönekriterierna. 

och löneöversynsprocessen. 
•  Är förberedd och aktiv vid 

•  Gör lönekriterierna kända på arbets- lönesamtalen. 
platsen och kopplar dem till målen. 

•  Är aktiv i dialog om arbetsprestationer 
•  Är förberedd och aktiv vid som bidragit till målen. 

lönesamtalen. 

•  Tillämpar individuell och differentierad 
lön. 

•  Har kunskap om medarbetarens 
prestation. 

•  Tar ansvar för ökad lönespridning. 

Exempel på stöd och vägledning 

Löneöversynsprocessen 
beskriver övergripande hur arbetet med den årliga löneöversynen ska gå till. 

Lönekriterierna  
Borås Stad har fastställt lönekriterier för chefer och för medarbetare, vilka årligen tas upp i  
SAM-kalendern. 

Lönesamtalet 
ska utgå från verksamhetens mål och innebär en bedömning av medarbetarens arbetsinsats och 
bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Vid samtalen förs dialog om de resultat medarbetaren 
presterat i förhållande till mål och lönekriterier. 
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Idéer, ständiga förbättringar och innovationer 
Riktlinjer för idéer, ständiga förbättringar och Innovationer 
Kreativa idéer är en viktig framgångsfaktor för förnyelse och kvalitetsutveckling av stadens verksamheter  
och samtidigt en förutsättning för att möta förändrade behov av stöd och service hos kommuninvånarna.   

Chefen Medarbetaren 

•  Stödjer aktivt nya idéer, kreativitet och •  Är öppen och motiverad för 
vågar pröva nytt. förändringar.  

•  Tar bort hinder, detaljstyr inte. •  Bidrar till ett gott och innovativt 
arbetsklimat.  

•  Stärker tillit och arbetar för att skapa 
förtroende. •  Lyssnar och uppmuntrar andras idéer. 

•  Stödjer samverkan, nätverk och •  Deltar i arbetet med att utveckla idéer. 
mångfald. 

•  Omprövar befntliga arbetssätt. 
•  Bidrar till förståelse och uthållighet så 

att idéer ger resultat. 

•  Skapar möjlighet för att prova nya idéer. 

Exempel på stöd och vägledning 

Handbok för ständiga förbättringar 
tar upp hur idéer tas om hand på ett strukturerat sätt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-19 

Sida  

1(3)  

Kommunfullmäktige 

§ 294  Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25  

Uppdrag  att genomföra en  kartläggning  av  kommunens 
nuvarande arbete med  mänskliga  rättigheter  samt ta  
fram  ett  förslag  på  Borås Stads fortsatta arbete med  att 
stärka  mänskliga  rättigheter  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 192, sid B 3412)  
 

Kommunfullmäktiges beslut  
Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla  
demokratifrågor och öka  dialogen mellan medborgare och politiker.  

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o  Demokrati  

o  Mänskliga rättigheter  

o  Rättssäkerhet  

o  Offentlighet  

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till  
Beredningen för medborgarinflytande  

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”.  

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter  

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 522  

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna  frågor för att vidareutveckla  
demokratifrågor och öka  dialogen mellan medborgare och politiker.  

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o  Demokrati  

o  Mänskliga rättigheter  

o  Rättssäkerhet  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

https://1.1.2.25


 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

  Offentlighet  

eredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till  
eredningen för medborgarinflytande  

ppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”.  

ommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

ommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
tterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter  

rende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
örslagen.        

ammanfattning  av ärendet  

ommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
artläggning  av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt  
a fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att  stärka mänskliga  
ättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
orås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
änskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

rbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
rbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
tformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
örvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som  
edovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
ommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  

apportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
an stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden;  

  Det politiska ansvaret att leda och samordna 

  Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter  

  Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt   

  Utveckling  av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för  
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 
underlag  

Sida  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-19 

Sida  

3(3)  

Kommunfullmäktige 

•  Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett  
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 
mänskliga rättigheter  

•  Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 
nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna  
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.           

Beslutsunderlag  

1. Kommunfullmäktigeskrivelse  
2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31  
3. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för  
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517  
4. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13  
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 202 Uppdrag att genomföra en 
kartläggning  av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt  
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete  med att stärka mänskliga  
rättigheter.   

 

Yrkanden  

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag.  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-19 

Sida  

1(3)  

Kommunfullmäktige 

§ 295 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen  för  medborgardialog  under  
Kommunfullmäktige utvecklas  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 193, sid B 3465) 

Kommunfullmäktiges beslut  

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att  vidareutveckla  
demokratifrågor och öka  dialogen mellan medborgare och politiker.  

 Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o  Demokrati  

o  Mänskliga rättigheter  

o  Rättssäkerhet  

o  Offentlighet  

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till  
Beredningen för medborgarinflytande  

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”.  

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 523  

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla  
demokratifrågor och öka  dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o  Demokrati  

o  Mänskliga rättigheter  

o  Rättssäkerhet  

o  Offentlighet  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-19 

Kommunfullmäktige 

Beredningen föreslår  ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till  
Beredningen för medborgarinflytande  

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter  

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för  
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns  
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen.  

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla  
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för  Borås  Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga  
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna  
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att bevaka samt stärka och utveckla  stadens arbete inom 
områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.       

Beslutsunderlag  

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-12-09  
2. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för  
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517  
3. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13  
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 203 Beredningen för  
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



      

      

  
Missiv 

2020-01-20 

Kommunstyrelsen 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 
Vård- och äldrenämnden 

Sociala omsorgsnämnden 
Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 
Kulturnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- 
och konsumentenämndens, Fritids- och folkhälsonämndens, Förskolenämndens, Kulturnämndens 
och Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt 
tillräcklig. Berörda nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med rekommendationer i bilagd rapport. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styrdokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys och 
intern kontroll ska hanteras i nämnderna, kompletteras och uppdateras. 

I granskningen framkommer att det i de festa nämnder inte görs systematiska analyser för att säkerställa 
att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 
Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identiferats bör se över sina rutiner 
för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete. 

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det fnns brister i samtliga 
granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identiferat brister bör 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering 
av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

I granskningen konstateras ett fertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport med nämndspecifka bilagor.  

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2020-04-29. 

Bill Johansson    Ingwer  Kliche  
Ordförande första revisorsgruppen  Vice  ordförande  andra  revisorsgruppen 

Borås Stads revisionskontor 

Postadress Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se 033-35 71 54 

mailto:revisionskontoret@boras.se
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium  
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås  
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och  
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna  
kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder  
är tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de  
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen  
och likställighetsprincipen. 

Intern kontroll 
Granskningen visar att den interna kontrollen gällande  
debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i de nämnder  
där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar  
ställning till om hanteringen av taxor och avgifter utgör  
en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning  
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med  
det som ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen.  

De nämnder där riskanalys inte genomförs eller  
dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter genomförd  
riskanalys utan motivering exkluderas från den interna  
kontrollplanen, bedömer vi brister i sin interna kontroll. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant  
information kring hanteringen av riskanalyser och  
interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande  
styrdokumenten behöver kompletteras så att det  
säkerställs att samtliga nämnder får likvärdig, relevant  
och uppdaterad information om gällande rutiner. 

Vi rekommenderar att: 

•  Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument  
som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna 
kompletteras och uppdateras  

•  Miljö- och konsumentnämnden, grundat på 
en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens 
verksamhet 

•  Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
och Kulturnämnden förstärker sitt arbete med 
den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i 
sina riskanalyser  

•  Vård- och äldrenämnden förstärker sitt 
arbete med den interna kontrollen genom 
att dokumentera motiveringen till varför 
kundfakturor inte inkluderas i den interna  
kontrollplanen 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 
Granskningen visar att nivån för många av de taxor  
och avgifter som kommunen har ansvar för styrs av  
lagstiftning. Det fnns dock exempel inom miljö, fritid  
och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens 
storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga granskade nämnder  
visade intervjupersonerna förståelse för och kännedom  
om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade 
mindre kännedom om hur stor del av verksamheten som 
är avgifts- respektive skattefnansierad. Generellt görs  
det inte systematiska analyser av verksamheternas egna  
kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag för  
Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att  
självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga  
tillfrågade bedömningen att det inte fnns tveksamhet om  
att gränsen för självkostnad inte överskrids. 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att  
säker ställa att nivån på taxor och avgifter i de berörda  
nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
efterlever likställighetsprincipen, gör vi bedömningen att 
gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till  
kommunallagens bestämmelser om dessa principer. 

För att säkerställa att självkostnads- och likstäl lig hets-
principerna efterlevs fnns det utvecklingsmöjlighet i de  
nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller  
där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de  
egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det fnns ett  
behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att 
de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning 
av taxor och avgifter i nämnderna. En samordning av detta  
arbete åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att: 

•  De granskade nämnderna ser över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter 
för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda 

•  Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer  
för nämnderna för att säkerställa att de gällande 
principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 
Det fnns brister i samtliga granskade nämnder när det  
gäller dokumentation av riktlinjer och anvis¬ningar  
kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. 
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Vi rekommenderar att: 

•  De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden,  
tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter 

•  Det fnns brister i samtliga granskade 
nämnder, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldre-
nämnden, när det gäller rutiner och doku men-
tation av kontroller för avgiftshantering. 

Vi rekommenderar att: 

•  De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och  
Vård- och äldrenämnden, tillser att det upprättas 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt 

•  Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras 

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i  
enlighet med beslutade taxor och att debiteringen till  
stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att  
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av  
bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering. 

Vi rekommenderar att: 

•  Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner  
och processer vid hantering av bygglovsavgifter 
för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i 
samtliga ärenden 

•  Det fnns tillräckliga kontroller och uppföljning 
som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade.  

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som  
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut. Vilket vi bedömer innebär 
en risk för ekonomisk skada för kommunen. 

Vi rekommenderar att: 

•  De granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det fnns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor  
som är tillfredsställande. 
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning  
av  taxor och avgifter. Syftet med  granskningen  är att bedöma om  Borås  Stads  arbete med taxor och  
avgifter är ändamålsenligt  och bedrivs  med  en tillräcklig intern kontroll.  

Granskningens två huvudfrågor är om  den interna kontrollen vid debitering av  avgifter inom  
berörda nämnder  tillräcklig  samt  om  nivån  på taxor och  avgifter  i de berörda n ämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och  likställighetsprincipen.  

Intern kontroll  

Granskningen visar att den  interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden  genom en dokumenterad  riskanalys  tar ställning till om hanteringen av  
taxor och avgifter utgör en  risk för nämndens verksamheter.  Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta  med det som  ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.   

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan  motivering exkluderas från  den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.   

Vidare bedömer vi det  vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats.  De gällande styrdokumenten behöver kompletteras  
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och  uppdaterad, information om  
gällande rutiner.   

Vi  rekommenderar att:   

•  Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som  beskriver hur arbetet med  riskanalys  
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras  och uppdateras.   

•  Miljö- och konsumentnämnden, grundat på  en genomförd riskanalys, upprättar en intern  
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.   

•  Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden  och Kulturnämnden förstärker  sitt arbete  
med den interna  kontrollen genom att inkludera  en bedömning om hanteringen  av  
kundfakturor i sin riskanalys.   

•  Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna  kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen.  

Självkostnads- och likställighetsprincipen  

Granskningen  visar  att nivån för många av de  avgifter och taxor som  kommunen  har ansvar för styrs  
av lagstiftning.  Det finns dock  exempel inom miljö, fritid och kulturområdet  där  kommunen  
bestämmer  avgiftens storlek.   

Vår iakttagelse  är att i samtliga av de granskade  nämnder  visade intervjupersonerna förståelse för  
och kännedom  om de gällande principerna. Några nämnder  uppvisade  mindre  kännedom om  hur  
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt  görs  det inte  
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter  (med undantag 
för Miljö- och  konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs.  Samtidigt  
gör samtliga tillfrågade  bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen  för självkostnad  
inte överskrids.  

 1. Sammanfattning 
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 Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna  är förenliga med självkostnadsprincipen och  efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens  
bestämmelser om dessa principer.   

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att  
göra beräkningar på de  egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från  
centralt håll för att  säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande  vid  beräkning av  taxor 
och avgifter i nämnderna.  En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen.  

Vi  rekommenderar att:   

•  De granska nämnderna  att se  över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att  
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att  
dokumentera hur beräkningarna är gjorda.  

•  Kommunstyrelsen  att utarbeta  centrala riktlinjer för nämnderna för  att säkerställa att de  
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av  taxor och avgifter.  

Rutiner,  riktlinjer och processbeskrivning  

Det  finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och  Grundskolenämnden.   

Vi  rekommenderar att:   

•  De  granska nämnderna,  med undantag för Förskolenämnden  och Grundskolenämnden,  att  
tillse  att det upprättas  tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av  taxor och  avgifter.  

Det finns brister i samtliga granskade nämnder,  med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och  Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av  
avgiftshantering.   

Vi  rekommenderar att:   

•  De  granska nämnderna,  med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden,  att tillse  att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som  
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.   

•  Upprättade  rutiner och  kontrollernas resultat dokumenteras.   

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker  i enlighet med  beslutade taxor och avgifter  och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att  Samhällsbyggnadsnämndens  
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.   

Vi  rekommenderar att:   

•  Samhällsbyggnadsnämnden  att se  över sina rutiner och processen  vid hantering  av bygglovs-
avgifter för att  säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.   

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som  säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.   
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen. 

Vi rekommenderar att: 

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande. 
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Stadsrevisionen  i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning  
av  taxor och avgifter.  

Från Qualitarium var huvudansvarig för granskningen Teodora Heim. Mattias Holmetun  var projekt-
medarbetare och Roland  Svensson  kvalitetsansvarig.   

3.  Syfte och revisionsfrågor  
Syftet med granskningen är att  med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås  
Stads arbete  med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en  tillräcklig intern kontroll.  

Följande revisionsfrågor ska besvaras:  

•  Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig?  
•  Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen?  

Kontrollfrågor/kontrollmål:  

•  Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor?  
•  Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?   
•  Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag?  
•  Överensstämmer upprättade fakturor  med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)?  
•  Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som  säkerställer att avgifterna blir korrekt  

redovisade?  
•  Faktureras  alla avgifter i  enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?   
•  Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller  kundfakturorna?   

4.  Ansvariga nämnder  
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och  
äldrenämnden, Sociala  omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och  
familjeomsorgsnämnden.  

5.  Avgränsningar  
Granskningen berör  2018-2019  års verksamhet  och endast hanteringen av  taxor och avgifter  inom  de  
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts  inom  fem nämnders  
verksamheter.  

6.  Metod  
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.   

Intervjuer har genomförts  med  förvaltningschefer och  tjänstepersoner inom de berörda  
verksamheterna.   

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och  policys  
som berör  avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders  sammanträde studerats  
och även protokoll och  därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige  där taxor och avgifter har  
fastställts.  

  2. Bakgrund 
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Stickprovskontroller  och processkartläggningar  har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:   

- Förskolenämnden   
- Grundskolenämnden  
- Miljö- och konsumentnämnden  
- Samhällsbyggnadsnämnden  
- Vård- och äldrenämnden  

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts  
i syfte att kunna upptäcka  eventuella avvikelser,  men  också att undersöka hur arbetsrutinerna  
fungerar i praktiken.  Rapporten har  varit föremål för  faktagranskning där de intervjuade personerna  
fick ta del av iakttagelserna.   

7.  Revisionskriterier  
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de  
iakttagelser som görs under granskningen.   

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  

•  Kommunallagen (2017:725) 2 k ap 3 §,  5 §,  6 §,  6 k ap 6 §  
•  Socialtjänstlagen (2001:453)  
•  Lagen  om stöd och service  till vissa funktionshindrade  (1993:387)  
•  Skollagen (2010:800)  
•  Plan- och bygglagen (2010:900)  12 kap 8 §  
•  Lag om  riksfärdtjänst (1997:735)  
•  Trafikförordning (1998:127)  
•  Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument)  
•  Kommunens reglementen  och styrdokument  
•  SKL:s mallar (Miljö- och Konsument)  

8.  Disposition  
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av  
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs  i separata bilagor:  

•  Bilaga 1  –  Fritids- och folkhälsonämnden  
•  Bilaga 2  –  Förskolenämnden och Grundskolenämnden  

o  Bilaga 2.1 Stickprovskontroll  
o  Bilaga 2.2 Processkarta  

•  Bilaga 3  –  Individ- och familjeomsorgsnämnden  
•  Bilaga 4  –  Kulturnämnden  
•  Bilaga 5  –  Miljö- och konsumentnämnden  

o  Bilaga 5.1 Stickprovskontroll  (Sekretessbelagd)  
o  Bilaga 5.2 Processkarta  

•  Bilaga 6  –  Samhällsbyggnadsnämnden  
o  Bilaga 6.1 Stickprovskontroll  
o  Bilaga 6.2 Processkarta  

•  Bilaga 7  –  Sociala omsorgsnämnden  
•  Bilaga 8  –  Tekniska nämnden  
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•  Bilaga 9  –  Vård- och äldrenämnden  
o  Bilaga 9.1 Stickprovskontroll  
o  Bilaga 9.2 Processkarta  

9.  Granskningens resultat  
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive  
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1.  Är den interna kontrollen  vid debitering av  avgifter inom berörda nämnder  tillräcklig?  

Iakttagelser  

•  Fritids- och folkhälsonämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av  
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt  
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid  
hanteringen.  

•  Förskolenämnden och Grundskolenämnden  
Förskolenämndens  och Grundskolenämndens interna  kontrollplaner innehåller inga  
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys  
har raden för kundfakturor tagits bort  och således finns hanteringen inte ens  med bland  
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas  
med som ett kontrollmoment i planen.  

•  Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av  
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande:  ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet.  
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut  mycket få kundfakturor.”  

•  Kulturnämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av  
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt  
muntlig information beror  detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  

•  Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och  konsumentnämndens interna kontrollplan  innehåller två kontrollmoment som  
berör hantering av taxor och avgifter:  
•  Kundfakturor-avgiftsdebitering:  Risk för  att felaktiga kundfakturor  skickas ut. Risken att  

Borås  Stad debiterar felaktiga belopp och/eller  till fel person. Kontroll av rätt fakturering,  
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150  
fakturor. Varje år  

•  Kontroll av  avtal och taxor:  Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är  
korrekta, avtal följs och att rätt antal  timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta,  
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år  

 
Enligt riskanalysen baseras  beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen  
att det föreligger en risk att dessa inträffar men  också att det kan ge kännbara konsekvenser.   
 
Under granskningens gång  ställde  vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen  som arbetar  med den interna  kontrollen är  det troligt 
att formuleringen är  kopierad från en annan nämnds riskanalys  och interna kontrollplan.   
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa:  
”En  missad fakturering,  två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad  för lite. Ett  
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag  till åtgärder: Viktigt att  
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att  
rätt ihopräknat belopp på  beslutet.”  

•  Samhällsbyggnadsnämnden  
I nämndens riskanalys har följande risker  tagits upp som berör taxor och avgifter:  
•  Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor  skickas ut: Risken att  

Borås  Stad debiterar felaktiga belopp och/eller  till fel person. Tas inte  med i den interna 
kontrollplanen.    

•  Risk för att  felaktiga  kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som  
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner  
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna  kontrollplanen med följande  
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt  
inför kommande år.  

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment:  
•  Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor  skickas ut. Att  samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov,  kartor, utstakning,  
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att  samtliga tjänster som  
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner  
mm) är  rätt fakturerade.   
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år  

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för  2018 har stickproven genomförts. Följande  
analys finns:  ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande  
resultat: 99 st  fakturor  och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har  
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats.  
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.”  

•  Sociala omsorgsnämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment  som berör hanteringen av  
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än  taxor och avgifter enligt information från  
förvaltningen.  

•  Tekniska nämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av  
taxor och avgifter.  
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring  kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp  och/eller till fel 
person. Risk för att kunder  debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas  
inte  med i den interna kontrollplanen  med  motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en  
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år.  
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2  % utav antal 
manuella kundfakturor.  Detta görs även  om  momentet inte ingår i den interna  
kontrollplanen för att få en god kontroll av  materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 

9 



 

 

 (inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs.  I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt  
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.   

•  Vård och äldrenämnden  
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av  
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019  står följande gällande kundfakturor:   
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor  skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får  
fel på avgiftsbeslut och fel  på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.”  Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den  
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.   

Sammanfattande iakttagelser  

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp  kundfakturor som  en risk  att beskriva och  
bedöma för varje  enskild nämnd. Enligt information  som vi har erhållit har det lämnats  muntliga 
instruktioner om  att  risker där nämndens analys (sannolikhet x  konsekvens) understiger  9  men ändå  
tas  med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de  risker där analysens resultat överstiger 9  men  
nämnden väljer att inte ta  med  en kontrollmoment i planen ska  motiveringen  dokumenteras. Denna  
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat  styrdokument.   

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete  med riskanalys  och den interna kontrollen  
rörande taxor och avgifter framgår i följande  tabell:  

Nämnd  Risken hanteras  Sannolikhet x  Motivering finns  Inkluderas i  IK-
i riskanalysen  konsekvens  plan  

Fritids- och  Nej  Ej dokumenterat  Nej  Nej 
folkh äm en  

 
älson nd

Förskolenämnden  Nej  Ej dokumenterat  Nej j  Ne  
Grundskolenämnden  Ja  Nej ej  6  N  
Individ- och  Ja  4  Ja  Nej  
familjeomsorgs-
nämnden  
Kulturnämnden  Nej  Ej dokumenterat  Nej  Nej  
Miljö- och  Ja  4  Nej  Ja  
konsumentnämnden  

6 Samhällsbyggnads- Ja   respektive 8  Ja  Ja 
n  

 
nämnde
Sociala Ja  6  Nej  Ja  
omsorgsnämnden  

ämnden  Ja Tekniska n  4  Ja  Nej  
Vård- och  Ja  8  Nej  Nej  
äldrenämnden  

 

Granskningen  visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden,  Förskolenämnden  och  Kultur-
nämnden behandlar risken  för hantering av  kundfakturor i sin  riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett  kontrollmoment i  sin interna kontrollplan är  Miljö- 
och konsumentnämnden,  Sociala omsorgsnämnden och  Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre  
nämnder gör kontroller genom stickprov.  Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på  
kundfakturor  trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.   
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt  en åsyftning till Vård- och  
äldrenämndens verksamhetsområde som  beskrivs  som ”Kontroll av  rätt fakturering, korrekta  
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man  genomfört de  150 
stickprovskontrollerna  som står i den interna kontrollplanen  på fakturor från  den egna  nämndens  
verksamhetsområden.   

Bedömningar och  rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och  
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys  tar  ställning till 
om hanteringen av  taxor och avgifter utgör en risk för nämndens  verksamheter. Denna  bedömning 
gäller även när nämnden gör  bedömningen  att inte ta med det som  ett kontrollmoment i den interna  
kontrollplanen.  När bedömningen  grundar  sig till exempel på  erfarenhet  om att  inga eller få 
avvikelser har upptäckts  vid tidigare kontroller bedömer  vi det som  ett giltigt  resonemang.   

De nämnder  där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan  motivering exkluderas från  den interna kontrollplanen,  bedömer vi  brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan  
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens  arbete  med det  
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om  en analys av kontrollkostnad  och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är  avsedd för den  aktuella nämndens  verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare  kontroll-moment prioriteras bort.  

Vidare bedömer vi det  vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats.  De gällande styrdokumenten  behöver kompletteras  
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant  och uppdaterad,  information  om  
gällande rutiner.   

Mot  ovan bakgrund rekommenderar vi  att   

•  Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som  beskriver hur arbetet med  riskanalys  
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras  och uppdateras.   

•  Miljö- och konsumentnämnden,  grundat på  en genomförd riskanalys, upprättar  en intern  
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.   

•  Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden  och Kulturnämnden förstärker  sitt arbete 
med den interna  kontrollen genom att inkludera  en bedömning om hanteringen  av  
kundfakturor  i sin riskanalys.  

•  Vård- och äldrenämnden  förstärker  sitt arbete med den interna  kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.   
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9.2.  Är nivån på  taxor  och  avgifter i de berörda nämnderna förenliga  med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen?  

Om självkostnadsprincipen  

Kommunallagens (2017:725)  2 kap  5  § stadgar att  kommuner har rätt att ta ut avgifter.  6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som  motsvarar 
kostnaderna för de  tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre  avgifter än som  motsvarar 
kostnaderna för de  tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det  vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader,  med flera osäkra 
komponenter, där det inte  är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan  
kostnader och avgifter. Ett  överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen  
överstiga den beräknade självkostnaden.  

För allt  avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och  kostnader  
måste  vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot  endast  verkligt  motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten.  

Om likställighetsprincipen  

Kommunallagens  (2017:725) 2  kap 3 §  stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting  ska 
behandla sina medlemmar  lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”  

I fråga om  kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt  
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL  2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av  
vissa kommunmedlemmar  eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift  ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter.  Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende  än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet.  
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn  till kostnadsskillnader 
mellan  olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor  (se prop 1993/94:188 s  
87 och Petersén m  fl s 65-66).  

Iakttagelser  

Nivån för många av  de  avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av  lagstiftning. Exempel  
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat  maxbelopp,  till exempel  för  äldreomsorg. För  andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem.  Avgifter kan även  
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.   

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana  är till exempel vissa 
avgifter inom  miljö, fritid  och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk  
fråga och i vilken grad en kommun  önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.   
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Vår iakttagelse är att  i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse  
för och kännedom  om de gällande principerna.   

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att  verksamhetens kostnader i samtliga områden  överstiger intäkterna.   

Samtidigt  visar vår granskning att i några nämnder har  man  mindre förståelse för hur stor del av  
verksamheten  som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen  pågår idag ett arbete  med att göra kalkyler för att nämnden  ska få  ett relevant  
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I  Tekniska nämnden  genomför man  
omvärldsanalyser för att  se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.   

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av  verksamheternas  egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag  för ovan beskrivning  om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade  
bedömningen  att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.   

Gällande  likställighetsprincipen svarade  nästan  samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter,  vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av  
medborgarna.  Som  exempel på särbehandling kan  Fritids- och folkhälsoförvaltningen  nämnas, där  
ungdomsföreningar  får hyra lokaler utan avgift.  Det beskrivs dock som ett  medvetet val i linje  med  
nämndens  och Fullmäktiges mål.  Vid  Kulturförvaltningen,  vid uthyrning av lokaler, behöver  det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer,  varför avgiften  snarare  bestäms  på marknads-
mässiga grunder.   

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av  verksamheterna  för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.   

Bedömningar och  rekommendationer  

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de  
berörda nämnderna förenliga med  självkostnadsprincipen och  efterlever likställighetsprincipen gör vi  
bedömningen  att gällande  taxor baseras på förståelse  för och hänsyn till kommunallagens  
bestämmelser  om dessa principer. Vi bedömer  att gällande nivåerna  på taxor och avgifter i Borås  
Stad  är  rimliga och något lägre på vissa  områden än i andra kommuner.   

Vi bedömer  dock  att det finns en utvecklingsmöjlighet  i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för  att  göra beräkningar på de  egna  kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet  som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen  med att göra 
analyser av resursåtgång  om handläggarnas tidsåtgång per ärende.   

Vidare bedömer vi att  det finns ett behov  av  styrning från centralt håll för att säkerställa att  de  
lagstadgade principerna tas i beaktande  vid beräkning av  taxor och avgifter i nämnderna. En  
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen.  

Mot  ovan bakgrund rekommenderar vi  att  

•  Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att  
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att  
dokumentera hur beräkningarna är gjorda.  

•  Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att  de  
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av  taxor och avgifter.   
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9.3.  Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar  kring hantering av kundfakturor?  

Iakttagelser  

Vår granskning  har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och  
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas  till ekonomienheten.   

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av  avgifter inte finns  
dokumenterade. En del av  processerna är helt systemberoende, det vill säga det  befintliga IT-stödet 
föreskriver en  viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att  många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter.  Granskningen  
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som  
gott exempel  kan  Förskolenämnden och Grundskolenämnden   nämnas där Förskoleförvaltningen  
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner  för hantering av avgifter  
dokumenterade.   

Vi har fått information om  att det i flera förvaltningar pågår arbete med  att d okumentera och  
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring  debitering och  fakturahantering.   

Bedömningar och  rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller  
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter,  med undantag för Förskole-
nämnden och  Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna,  
eftersom processer som är  beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper  är sårbara och  kan  orsaka  
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.    

Mot  ovan bakgrund rekommenderar vi  att  

•  Granskade nämnder,  med  undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden,  tillser 
att det upprättas  tillräcklig  dokumentation som beskriver samtliga processer som berör  
hantering av avgifter och taxor.   

9.4.  Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?   

Iakttagelser  

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.   

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar  vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de  
interna kontrollplanerna genomförs  och dessa finns dokumenterade.   

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att  avgifterna blir debiterade och blir korrekt  
debiterade finns  endast i ett fåtal nämnder.  Förskolenämnden och  Grundskolenämnden  kan återigen  
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en  systematisk kontroll av  
brukarnas inkomstuppgifter.   

I Samhällsbyggnadsnämnden  har vi uppmärksammat  ett  mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som  används tycks utgöra en risk  för felaktig  
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.   

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den  ekonomiska uppföljningen  som  görs.   
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Generellt kan nämnas att de  stickprovskontroller som  vi genomförde i samband  med denna  
granskning  visade  få felaktigheter.  

Bedömningar och  rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att det,  med undantag för Förskolenämnden,  
Grundskolenämnden och  Vård- och äldrenämnden,  finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en  
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker.  Vi ser positivt på det pågående  
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen  som ska säkerställa hanteringen av avgifter och  
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt  inom  Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.   

Mot  ovan bakgrund rekommenderar vi  att  

•  Granskade  nämnder, med undantag för  Förskolenämnden, Grundskolenämnden  och Vård- 
och äldrenämnden,  tillser att det upprättas  tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och  taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat  dokumenteras.   

9.5.  Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag?  

Iakttagelser  

Granskningen  har inte  påvisat några fall där  underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.   

Bedömningar   

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och  avgifter.   

9.6.  Överensstämmer upprättade  fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad  
etc.)?  

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes  
endast inom debiteringen  av bygglovsavgifter.   

Bedömningar och  rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.   

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.   

Mot  ovan bakgrund rekommenderar vi  att  

•  Samhällsbyggnadsnämnden  ser över sina rutiner och processen  vid hantering av  
bygglovsavgifter för att säkerställa att  beräkningarna  blir korrekta  i samtliga ärenden.  
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9.7.  Finns det  tillräckliga kontroller  och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir  
korrekt redovisade?  

Iakttagelser  

Redovisning av avgifter görs av  Redovisningsenheten  och är en ren  ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga,  till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och  Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet.  Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.   

Uppföljning av redovisningen görs i samband med  månads- och tertialuppföljningarna.   

Bedömningar  

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8.  Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?   

Iakttagelser  

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av  att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns  dock  exempel där man gör en årlig genomgång  för att säkerställa  
att ingen debitering  missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I  
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man  
felaktig beräkning  mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som  står i beslutet, även  om  
denna är lägre än  vad den  borde  vara. I  omvänt fall,  om beslutet  skulle innehålla  en högre avgift än  
vad den borde  vara,  betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar  och rekommendationer  

Mot  ovan bakgrund bedömer  vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för  
kommunen.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi  att  

•  Granskade nämnder  inför rutiner som  säkerställer att  alla avgifter faktureras i enlighet med  
Kommunfullmäktiges beslut.   

9.9.  Sker det t illräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?   

Iakttagelser  

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av  Redovisningsservice på Servicekontoret.  
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag  ett  avtal med Intrum Justitia som  som  hanterar och  
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.   

Bedömningar  

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.   

16 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Malmö,  2019-12-09  

Qualitarium AB  

 

 

Teodora Heim   Roland Svensson  
av SKYREV certifierad kommunal yrkesrevisor   Kvalitetssäkrare  
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Bilaga  1  –  Fritids- och folkhälsonämnden  
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  hanterar följande taxor och avgifter:  

•  Badavgifter  
•  Hyror idrottsanläggningar  
•  Träffpunkt Simonsland  dagcenterverksamhet  

 

Praktisk hantering av avgifter  

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och  betalas  vid kassan. Det kan  vara engångsinträde,  
klippkort eller årskort  eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen  betalar således vid  
köptillfället.  När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad.  
Badavgiften betalas då inte på plats.  Detta förfarande  görs även  med flera företag som  väljer att  
sponsra sina medarbetare för fria bad.  

Hyror idrottsanläggningar  avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av  en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post.  Bokningen i systemet genererar  automatiskt ett underlag för  
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.   

Faktureringen sker på  två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet  InterbookGo (Iggo)  (främst  
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet  Agresso.  
När det gäller uthyrning av  hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en  
enskild förening bokat. Faktureringen via  InterbookGo görs  månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar),  ”tillfälliga lokalupplåtelser”  och som specificeras  
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr.  Den största enskilda fakturerade  
posten var ca 133  tkr.  När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin  ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8  000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med  
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten  var ca 330  tkr.   

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte  
ska betala taxa under ordinarie öppettider.  Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare.  Fakturering sker enligt  Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner.  

Beslut om avgifterna  

Avgifternas  storlek beslutas av nämnden  årligen  i samband med beslutet om budgeten. Taxorna  
beslutas som ett separat ärende i  vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas  till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas  
inte i Kommunstyrelsen  eller i Kommunfullmäktige.  

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet  ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt  
på kommunens hemsida.  Därutöver finns det  separata  avtal,  till exempel olika  former av  
lokalkontrakt  med föreningar och företag.  
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Avgifternas storlek  samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen  

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån  kommunens  
beslut om  att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag  och privatpersoner har därför  en  
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för  uthyrning av  idrottsanläggningarna höjts  
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade  kostnader som dels  
Servicekontoret (vaktmästare)  och dels Lokalförsörjningsförvaltningen  (ökade hyror) ger. Tidigare år  
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca  10% på en gång. Genom att höja  successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att  klara sina verksamheter.  

Avgifterna för andra  gällande uthyrning på Träffpunkt  Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med  
de  som Träffpunkt  Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet  
gentemot  näringslivet  tagits i beaktande.  

Rutiner för att  säkerställa  korrekt hantering  

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda  i systemet.  Ingen  
hantering sker manuellt.   

Det sker en  kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter  mot  faktiskt utfall.  Uppföljningen är en  
del av den ekonomiska uppföljningen.   

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig  översyn av arbetssätt och rutiner.  Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns  inte.  

Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och  
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats  tom. Enligt intervjun är  
anledningen  att man  anser att  det finns väl inbyggda system för att  kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det  inte vara  en uppenbar risk.  
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Förskolenämnden  hanterar  följande  taxor och  avgifter:  

•  Barnomsorgsavgifter  
•  Barnomsorgsavgifter –  retroaktiva  

Grundskolenämnden  hanterar  följande taxor och avgifter:  

•  Fritidshemsavgifter  
•  Avgifter för förstörda digitala verktyg  
•  Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser  
•  Utköp av digitala verktyg efter avtalstid  

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa  för  
förskoleverksamhet och  skolbarnomsorg”.   

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder  
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts  med  syfte att kontrollera om  
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en  
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken  
framgår av Bilaga 2.2.   

 

Praktisk hantering av avgifter  

Under 2018 har det ställts  ut  totalt 76  642 st  fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter,  till ett  
värde  av 84  587  859 kr.  

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg  och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även  om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.   

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som  vårdnadshavaren  
själv lägger in i systemet (inkomst  och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av  månaden för innevarande period.  Förvaltningen har  utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering  ska ske. Rutinbeskrivningarna som  vi har 
granskat  visar att dokumenten är uppdaterade  och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg  
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker  och att det hanteras  korrekt.   

Beslut om avgifterna  

Beslut  om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem  bereds  av respektive  nämnd och lämnas  
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om  ”Taxa för förskola,  
fritidshem och annan pedagogisk  omsorg” är fattat i 2015  och gäller från den  1 januari 2016.    

Avgifternas storlek  

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska  skolan vara  i huvudsak  fri från avgifter,  men det finns  
undantag. En kommun (eller  annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot  ett barn i förskolan.  

Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen. 

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift  
Omsorgstimmar/vecka  Avgift  Avgift  Avgift  
 1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  
-15  1,5%  1,0% 

30 
 1,0%  

15-  2,25%  1,5%  1,0%  
30- 3,0%   2,0% 1,0%  

 

Förskoleavgift 3-5-åringar  
Omsorgstimmar/vecka  Avgift  Avgift  Avgift  
 1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  
-15  1,5%  1,0%  1,0%  
15-30  2,25%  1,5%  1,0%  
30- 3,0%  2,0%  1,0%  

 

Avgiftstak förskoleavgift  
1:a barnet  2:a barnet  3:e barnet  
1 425 kr/månad  950 kr/månad  475 kr/månad  

För  fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift  
enligt följande:  

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna: 

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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•  Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund  
•  Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att  alla hushållets barn står på samma 

faktura)  
•  Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro)  

Utöver dessa  kontroller har  förvaltningen  kontakt  med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att  meddela eventuella felaktigheter på barnets  placering. Alla Borås Stads  förskolor och  
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att  
ta del av information  kring  barnets placering  och familjeförhållande.  Det åligger rektorer och  
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna,  att de har rätt  
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.   

Vidare  har IT-systemet inbyggda funktioner som  varnar för eventuella fel,  varningar som inte går att  
ignorera.   

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid  avvikelser justeras  
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både  om  vårdnadshavaren har betalat  för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en  
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de  
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.   

Intern kontroll  

Förskolenämndens och  Grundskolenämndens  interna kontrollplaner  innehåller inga kontrollmoment  
som berör hanteringen  av taxor och avgifter. I  Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor  tagits bort  och således finns hanteringen inte ens  med bland relevanta risker.  
Grundskolenämnden  bedömde risken  vara under gränsen för  att den ska tas  med som ett  
kontrollmoment i planen.  

Stickprov  

Den genomförda stickprovskontrollen  visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra  månader, ändrat schema  eller delade  
avgifter).  

Stickprov gjordes på  20  fakturor som  valdes ut  så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart  
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick  och där båda avgifterna ingick.  
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 Action  Dokument  Risk  Kontroll  
1. Registrering av Vårdnadshavaren registrerar i  Felaktiga inkomstuppgifter.  Vårdnadshavaren  
inkomst och  schema  systemet Självservice hushållets    

bruttoinkomst s amt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma  



system, oavsett om de går på  
förskola eller fritidshem.    

2. Barnen går på Barnen går på förskola eller  Schemat avviker från  faktisk  Skolorna  
förskola eller på  fritidshem v ar deras närvaro  närvaro.  
fritidshem  registreras.   

 
Barnens närvaro  och frånvaro  
registreras på manuella  
dagjournaler.  

3. Debiterings- Handläggaren på förskole- Debiteringsunderlag   Handläggare  
underlag  förvaltningen skapar månadsvis  

debiteringsunderlag.  
 
Vårdnadshavarens uppgivna  
schema ligger till grund  för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart  på 
placering.   
 
Justeringar görs i efterhand  
genom att debitera mertid vid  
högre närvaro  i förskolan,  men  
inte om  barnet haft en lägre  
faktisk närvaro mot schema.  

4. Faktura skapas  Baserad på  debiterings- Faktura    
underlaget  skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen.  
Det skapas en faktura per  
vårdnadshavare,  oavsett hur  



många barn  som denne har på 
förskola och eller fritidshem.  

5. Faktura till  Fakturan skickas till vårdnads- Faktura    
vårdnadshavaren  havaren runt den 20:e varje  

månad, som ska vara betald den  
sista innevarande månad.   

6. Betalning  Vårdnadshavaren  erlägger Betalningstransaktion  Utebliven betalning.  Redovisningsservice  
r fakturan  betalning fö

7. Fakturabevakning Betalning för  fakturan mottas.   Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Redovisningsservice  
och betalning  Betalning redovisas för den  uppmärksammas ej.   

förvaltning  som debiterade   
avgiften.   
 
Vid utebliven  betalning påbörjas  
processen för fakturabevakning  
(påminnelse och sedan  
inkassoåtgärder).  
 
Handläggaren skickar också brev  
till vårdnadshavaren vid  ute-
bliven betalning  av barnom-
sorgsavgift med varning  om 
uppsägning.   

8. Inkomstkontroll  Årligen  gör förvaltningen  en  Utebliven efterkontroll.  Handläggaren  
och efterfakturering  avstämning av vårdnads-  

havarnas inkomster hos  
Skatteverket för inkomster två  
år tidigare.   

9. Ev. faktura eller  Vid avvikelse  från den inrappor- Faktura eller utbetalning  Vårdnadshavarna inte längre  Handläggaren och  
utbetalning  terade inkomsten görs en går att debitera.  redovisningsservice  



korrigering i efterhand av de  
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en  
utbetalning till vårdnads-
havarna.  

 



 

 

    
 

Socialtjänstlagen (2001:453)  8 kap  1  § stadgar att  ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär  
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande  
barn, ta ut  ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller  
därmed jämförbara medel  får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett  
familjehem.  Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag.  
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut  skälig ersättning.”  Den avgift som  kommunen  
får ta ut  av den som vårdas för missbruksproblematik  på HVB-hem,  i familjehem  eller LVM-hem får  
högst uppgå till  80 kr/dag.  För andra stöd- och hjälpinsatser än vård  och behandling får kommunen  
enligt lagen  ta ut  skälig ersättning. För IFO Vuxens  målgrupp berörs här till exempel  placeringar på 
stöd- och  omvårdnadsboenden. Också vid denna  form  av insats kan  kommunen ta ut en  egenavgift  
som  högst  uppgår till 80 kr/dag.   

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens  
kostnader när ett barn under 18 år  får vård utom det  egna hemmet. Om de framräknade  beloppen  
bedöms  oskäliga i förhållande till respektive förälders  ekonomiska förmåga, sociala situation  eller för  
att de  exempelvis  står för vissa av barnets  kostnader kan ersättningen jämkas till  en skälig nivå.  
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle.  

Mot  ovan bakgrund tar  Individ- och familjeomsorgsnämnden  ut  följande taxor och  avgifter:  

•  Avgift boendestöd/övergångsbostäder  
•  Avgift   för ungdomsboende  
•  Lokalhyror tillfälligt boende  
•  Avgift för placerat barn  
•  Äldreomsorgsavgifter öppen  vård  
•  Bostadshyror, servicehus för missbrukare  
•  Avgifter Institutionsvård, SoL  
•  Avgift  familjehem och jourhem,  barn o  ungdomsvård  
•  Avgifter specialboende  för  personer med psykisk  ohälsa och beroendeproblematik  

 

Praktisk hantering av  avgifter  

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få:  

Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Avgifter barn och ungdomsvård  ca 58 fakturor i månaden,  ca 696 per/år  
  Summa 2018:  495 000 kr  
Avgifter Specialboende för personer  ca 12  fakturor i m ånanden,  ca 144 fakturor per/år  
med psykisk ohälsa och Avgiften  avser  hyra av  lägenhet  och  är samma som  
beroendeproblematik  vad hyran  kostar.  
  Summa 2018:  864 000 kr   
Avgifter Institutionsvård SOL  ca 9 fakturor i månaden,  ca 108 fakturor per/år  

Vårdavgiften  är  80 kr/dygn  
Summa  2018, 174 000 kr  

Avgifter tillfälligt boende  ca 20 fakturor i månaden,  ca 240 fakturor per/år  
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Avgiften  avser  mat och  lägenhetshyra  och är ett  
självkostnadspris.   
Summa 2018: 328 000 kr  

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder  ca 74 fakturor i månaden,  ca 888 fakturor per/år  
  Avgiften  avser  lägenhetshyra  och är ett 

självkostnadspris.   
Summa 2018:  4 110 000 kr  

Bostadshyror, servicehus för  ca 72 fakturor i månaden,  ca 864 fakturor per/år  
missbrukare/äldreomsorgsavgifter  Avgifterna avser hemtjänstavgift  och eller 
  hemsjukvård  och beräknas  enligt Vård- och  

äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan  också  
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.   
Summa 2018:  2 991 000 kr  

Avgifterna hanteras  på respektive verksamhetsdelar.  Vid intervjun framkom det  att det finns rutiner 
för hantering av avgifter,  men dessa är inte dokumenterade,  med undantag för rutinbeskrivningen  
för hantering av avgifter för barn- och  ungdom samt  av  egenavgifter.   

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och  hanteras  av socialassistent.  Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade  perioder och  lämnar den 5:e  -7:e varje  månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e  -12:e  varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften  till den enskilde.  

För hanteringen  av  avgifter för barn  och unga finns  också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och  vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger  också rutiner  
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.   

Beslut om avgifterna  

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453).  Avgifterna 
regleras även i  Socialtjänstförordningen  (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken  
(2010:110) förmånerna  vid  verkställighet i anstalt eller vård på institution.  Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om  vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa.  Till 
exempel fattades beslut om  höjning av avgiften för  mat på stödboendet senast i augusti 2019.   

Avgifternas storlek  

Avgifternas storlek  är till stor del reglerad i  lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör  
ersättning för placerade barn  utgår från  SKL:s cirkulär 2006:54  –  ”Beräkning av föräldrars ersättning  
till kommunen  för placerade barn under 18 år”.  Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det  vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar.  Likaså  beräknas  avgiften  för  
mat  så att den ska täcka den faktiska kostnaden.  

Rutiner för att  säkerställa  korrekt hantering  

Rutinbeskrivningarna som  nämns  ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa  korrekt hantering.  
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte. 
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna  månadsvis.  Assistenterna som hanterar faktureringen  gör också en  
översiktlig  kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation  om vilka som får insatser,  vilket  stäms av  mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade  och de baseras  till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.   

Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och  
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande:  ”Risk att felaktiga  
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet.  Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.”  
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Bilaga  4 –  Kulturnämnden  
 

Kulturnämnden  hanterar  följande taxor och avgifter:  

•  Kulturskoleavgifter  
•  Förseningsavgifter bibliotek  
•  Biljettförsäljning  
•  Museer: fakturering av inträden och  visningar;  fakturering av lokaluthyrning; fakturering av  

konsulttjänster exempelvis  när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt  andra;  
fakturering av företag enligt sponsringsavtal.  

 

Praktisk hantering av avgifter  

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten  som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från  verksamheterna.  

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är  avgiftsbelagd.  2018 
skickades det totalt  2  295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett  totalt  belopp på 961 900  
kr.  

Biblioteket hanterar förseningsavgifter  och avgifter för förkomna medier  för privatpersoner.  
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det  en spärrgräns på 100  kr  (hamnar man över  den  
summan så får man inte låna till dess  att  man har betalat ned under 100  kr). A vgifterna för förlorade  
media faktureras  efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek  i följande fall:  

•  Biblioteksservice  till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis  via  
förvaltningens ekonomifunktion.   

•  verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget),  där skrivs avtal år för år och fakturor  
skickas ut under hösten.   

Borås Stad driver Konstmuseet och De  Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet  och Borås  museum). 
I muséerna sker betalning i kassan.  Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik,  
guideavgifter och  programavgifter.  Muséerna fakturerar i vissa fall för  inträden och visningar samt  
för lokaluthyrning.  Dessutom sker fakturering  för konsulttjänster, till exempel när experter på  
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut  från  
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner.  Rutinerna finns inte dokumenterade.   

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering.  Muséet har  fri entré.  Den fakturering  man h ar 
är  administration för utlån  av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är  800  
kr/gång och  förekommer några gånger per år.  

Lokaluthyrning och  fakturering  för olika evenemang sker efter  överenskommelse med externa  
aktörer.  Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden  
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet  överenskommet  
belopp samt eventuella  tillkommande beställningar (till exempel  teknik).   

Beslut om avgifterna  

Avgifterna beslutas av nämnden  årligen  i samband med  beslutet om  budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader. 

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material  Avgift  
Skolungdom per termin och  kurs  300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument  200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild,  film, textil och musikproduktion  200 :- 
Fördjupningsprogrammet  700 :- 
Vuxenkör  och Generationskör   400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs,  Bild vuxen med  barn  800 :- 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på  det 
som faktureras  för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas  tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet  kan  enligt intervjun tillfälligt beslut fattas  
om att tillämpa entréavgift  vid enstaka tillfällen (till exempel vid  en exklusiv utställning).   

Gällande  uthyrning av  teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå  med andra liknande  lokaler,  
med hänsyn till  konkurrensneutralitet.  Rabatt medges  för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att  säkerställa  korrekt hantering  

Några dokumenterade rutiner för att  säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av  
verksamheterna.  Ansvaret  för korrekt debitering ligger hos  verksamheterna enligt  
förvaltningschefen.  En viss odokumenterad kontroll  genomförs  genom tertialuppföljningen  där  en  
rimlighetsbedömning  görs  av intäkterna.   

Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och  
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats  tom.  Enligt muntlig information  
beror detta på att nämnden bedömde risken  vara liten.   
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 Antal  fakturor  Lägsta  Högsta 
belopp  belopp  

  debet  kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624 

b
 

Miljö alken   6 302 068  1 380  218  1 08  189 720 5  
Alkohollagen   1 468 294  389   0  85 407 81 50  
Tobak,  vissa receptfria 464 464  17  4  1122  4 000  
läkemedel, mm   

 

   
   

  

   
  

  
  
  

    
  

Bilaga  5 –  Miljö- och konsumentnämnden  
 

Miljö- och konsumentnämnden  hanterar  följande  taxor och  avgifter:  

•  Taxa för offentlig  kontroll inom livsmedelsområdet  
•  Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och  animaliska biprodukter  
•  Taxa för prövning  och tillsyn inom miljöbalkens  område  
•  Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen  
•  Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer  
•  Taxa för uppdragsverksamhet inom  Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde  
•  Taxa för prövning  och tillsyn inom inom alkohollagen,  lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt  lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt  
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.   

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts  med  syfte att  kontrollera om  
debiterade tillsynsavgifter för  serveringstillstånd  har beräknats  korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av  Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg  hanteringen av  
tillsynsavgiften,  vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter  

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori:  

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt. 

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass). 

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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   tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna  för debitering.  

Serveringstillstånd  

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet.  Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen  
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av  
redovisningsservice. Detta sköts  helt  digitalt.  

Respektive handläggare debiterar för de ärenden  man handlägger och de avgifter detta genererar,  
även tex första tillsynsavgift om  ett tillstånd beviljas.  Detta sker med upprättande av  
fakturaunderlag. I slutet av året görs  ofta en kontroll av de  senaste ärendena och  handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som  kan ha  missats.  

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte  förutom  en  
kortare rutin för restaurangrapporteringen  samt  manualer för debitering av  tillsynsavgifter i  
verksamhetssystemet AlkT.  

Beslut om avgifterna  

Beslut om  avgifterna inom  nämndens ansvarsområden  fattas av nämnden  och fastställs av  Kommun-
fullmäktige.   

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de  
senaste åren.  Det första beslutet som fattades  2017  och fastställde avgiften för 2018  ändrades under  
2018 då nya avgifter blev gällande från den  1 juli.  Den först  beslutade tillsynstaxan  för 2018  har lett  
till många synpunkter från  tillståndshavarna, varför  nämnden  har valt  att  se över beräknings-
modellen.  Vi har noterat att ändringen av  avgiften föregick av en dokumenterad  konsekvensanalys  
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.   

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.   

Avgifternas storlek  

För taxorna inom  miljöbalken och livsmedelsområdet  har SKLs  mallar för beräkning använts.  

Inom alkohollagen,  lagen om tobak och liknande produkter samt lagen  om handel med vissa  
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL  vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat  
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen.  SKL har gett ut en skrift  om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas  så att den följer  
självkostnadsprincipen  och Borås Stads  egna beräkningar baseras på denna modell.   

Det  pågår en  generell  översyn av hur avgifterna ska beräknas  inom nämnden. Syftet är  kunna ge  
information  till nämnden om  hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad  idag för att  
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en  egen verksamhetscontroller som i 
samarbete  med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov  i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om  
verklig  tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man  också efter 
att förfina budgeten  så att  den bryts ner för varje  enhet,  vilket inte sker idag.  

Rutiner  för  att säkerställa korrekt  hantering  

Förvaltningarna tar fram  debiteringsunderlag  själva.  Fakturorna skapas  av ekonomiavdelningen.   
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Miljöbalken och  livsmedel  

Årsdebiteringarna bokförs  på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar  
sedan dessa.  

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag  (beslut/fakturaunderlag) från  handläggarna. Efter 
debitering så görs notering  i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass).  

Uppföljning av intäktsvolymerna görs  varje  månad av chef och ekonom i samband med  
månadsprognos.  

Serveringstillstånd enligt alkohollagen  

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom  periodiserar sedan dessa.  

Uppföljning av intäktsvolymerna görs  varje  månad av chef  och ekonom i samband med  månads-
prognos.  

Intern kontroll  

Miljö- och  konsumentnämndens interna kontrollplan  innehåller två kontrollmoment som berör  
hantering  av taxor och  avgifter:  

•  Kundfakturor-avgiftsdebitering:  Risk för att felaktiga  kundfakturor skickas ut.  Risken  att Borås  
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta  
inkomstuppgifter  (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år  

•  Kontroll av  avtal och taxor:  Risk att avtal och taxor inte följs.  Kontroll att  taxor är korrekta,  
avtal följs  och  att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att  taxor är korrekta, avtal följs  och att  
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år  

 

Enligt  riskanalysen baseras  beslutet på att ta  med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men  också att det  kan ge kännbara konsekvenser.   

Under granskningens gång  ställde  vi frågor gällande den första punktens relevans  för miljö- och  
konsumentnämnden  (korrekta inkomstuppgifter inom  äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det  troligt  att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys  och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes  
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa:  ”En missad fakturering,  två som  
är fakturerade för mycket,  en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt  
belopp är  fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras.  
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att  rätt ihopräknat belopp på beslutet.”  

Stickprov  

Den genomförda stickprovskontrollen  visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på  12 fakturor som  valdes ut så att de skulle vara fördelade både större  och  mindre  
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen  om restaurangrapporten hämtades in  
via telefon och beräkningen gjordes  efter gällande taxor och avgifter.   
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 Åtgärd  Dokument  Risk  Kontroll  
År 1:  HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN  OM TILLSTÅND  

1. Ansökan  Verksamhetsutövaren skickar in  Ansökan   Handläggare  
en ansökan  om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

2. Handläggning  och  Handläggaren hanterar ärendet.  Ev. faktura för kunskaps- Felaktig  handläggning.  Handläggare  
ev. kunskapsprov   prov.  Utebliven eller felaktig  

Att få tillstånd är villkorat till att  debitering för kunskapsprov.  
ha klarat av ett kunskapsprov.  

e in e  har erlag  
 

Om sökand t t prov 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen  
1500 kr/prov.  

3. Faktura gällande  Vid en inkommen ansökan ställs  Faktura för an sökan  Utebliven eller felaktig  Handläggare  
ansökan skapas   ut en faktura.  Ev. inkl. avgift  för  debitering.   

kunskapsprov.  
4. Faktura till  Fakturan skickas till sökande  Faktura   Redovisningsenheten  
sökande  talningsfr   med 30 dagars be ist. 
5. Betalning  Sökande  erlägger betalning för Betalningstransaktion  Utebliven betalning.  Redovisningsenheten  

fakturan.  
6. Fakturabevakning  Betalning för  fakturan mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Redovisningsenheten  
och betalning  Vid utebliven  betalning  påbörjas  uppmärksammas ej.  

processen för fakturabevakning   
(påminnelse och sedan  
inkassoåtgärder)  

7. Beslut om Beslut om tillstånd  meddelas till  Beslut  Ansökan beviljas trots  att  Handläggare  
tillstånd   sökande  (beviljat eller avslag).   fakturan gällande ansökan  
  Faktura för tillsynsavgift inte betalats.  
8. Beslut om  Debitering  av tillsynsavgift  för och ev. inkl. avgift  för  Utebliven eller felaktig  
tillstånd mottas   dem som beviljas  tillstånd  första kunskapsprov.  debitering.  

året.    
LÖPAN T LLSYN DE  I  

9. Tillsyn  Kommunen utövar tillsyn, dvs  Tillsynsprotokoll   Handläggare  
besök hos verksamheten minst  Utredning  
en gång per år.  Även inre tillsyn  
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 



Avgiften är inte  direkt knuten  till 
besöket  eller till den inre  
tillsynen.  

10. Restaurang- Verksamheten är skyldig  att  Restaurangrapport  Verksamheten rapporterar in  Handläggaren  
rapport  rapportera in till Folkhälso- sin omsättning  sent.   

myndigheten bl.a. deras  Verksamheten rapporterar in  
omsättning av försäljning av  felaktiga uppgifter.  
alkohol. Rapporten ska vara  
inskickad senast den 1 mars för  
föregående år. Handläggaren  
hämtar denna information 
direkt från  Folkhälsomyndig-
hetens register rörande  de  
verksamheter som finns i  
kommunen.  Denna information  
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt,  men t.ex.  debiteras ej  
verksamheter som har upphört  
med sin verksamhet  innan den 1  
februari).  

11. Debiterings- Gällande taxor och beräknings- Debiteringsunderlag  Felaktig beräkning vid  Handläggaren  
underlag  modell läggs in i systemet.   manuell hantering.   

Baserat på inhämtad data från  Felaktig beräkningsmodell 
Folkhälsomyndigheten skapas  väljs i systemet.   
debiteringsunderlag i systemet.  Utebliven debitering.  
I vissa fall kan dock manuell  
justering behöva  göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten  
rapporterar in sin omsättning  
sent  eller felaktigt.  



12. Faktura skapas   Debiteringsunderlaget skickas  Faktura   Redovisningsenheten  
till redovisningsenheten  där en 
faktura skapas.   

 

13. Faktura till Fakturan skickas till sökande  Faktura    
tillståndshavaren  med 30 dagars betalningsfrist.   
14. Betalning  Sökande  erlägger betalning för Betalningstransaktion  Utebliven betalning.  Redovisningsenheten  

a .  faktur n
15. Faktura- Betalning för  fakturan mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Redovisningsenheten  
bevakning och Vid utebliven  betalning  påbörjas  uppmärksammas ej.  
betalning  processen för fakturabevakning   

(påminnelse och sedan  
inkassoåtgärder)  

 



 

 

Lantmäteriet har en särskild taxeförordning.  

Bilaga  6 –  Samhällsbyggnadsnämnden  
 

Samhällsbyggnadsnämnden  hanterar följande taxor och avgifter:  

•  Bygg- och rivningslovavgifter  
•  Förrättnings- och granskningsavgifter  

Taxan för bygglov  och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter –  dvs plan- och  
bygglovstaxa.   

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts  med  syfte att  kontrollera om  
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt.  Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1.  
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften,  
vilken framgår av  Bilaga 6.2.   

 

Praktisk hantering av avgifter  

2018 skickades   

•  244 st planfakturor (innehåller  både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt  med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1  924  650  kr, lägsta belopp 200  kr.  
Totalt  belopp: 14 969 612 kr.   

•  1161  st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp  816 270 kr,  
lägsta belopp 464  kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr.  

•  232 st lantmäterifakturor.  Högsta belopp  133 087 kr, lägsta belopp 100  kr. Totalt  belopp 5  
107 675 kr.  

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram  sina egna debiteringsunderlag  i 
samband med  att  beslutet i ärendet skrivs.  Debiteringsunderlaget  skickas  till ekonom eller  
ekonomiadministratör för fakturering till kund.   

För beräkning av bygglovsfakturor finns det  en framtagen mall som  efter att handläggaren matar in  
uppgifter räknar fram  fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt  vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas.  Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten  
fått information  om att  man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet.  

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av  taxor. Enligt  
svaret som vi fick så finns det  ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske  
och kvalitetssäkring, så att  allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna  

Nuvarande taxor och  avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av  
Kommunfullmäktige i juni 2013.   

Avgifternas storlek  

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s  modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp.  
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Rutiner för att  säkerställa  korrekt hantering  

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där  man  kontrollerar handläggningen, samt  
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs  av utvecklingsledaren.  Kontrollen omfattar  3-5 ärenden  
per månad.  Det görs ekonomiska avstämningar månads- och  tertialvis, då större avvikelser kan  
upptäckas.  Det  finns ingen  systematisk  kontroll av att  alla beslut faktureras.  

Intern kontroll  

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter:  

•  Kundfakturor-avgiftsdebitering.  Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut:  Risken  att Borås  
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person.  Tas inte med i den interna kontroll-
planen.    

•  Risk  för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt  
fakturerade.  Tas med  i  den interna  kontrollplanen med följande  motivering:  Tidigare  
uppföljningar har visat god  rutin i arbetet. Risken hålls  under uppsikt inför kommande år.  

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment:  

•  Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som  Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning,  
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som  
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.   
Kontroll:  Stickprovsvisa  kontroller 1-2% Varje år  

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys  
finns:  ”100 st kundfakturor  och underlag har granskats under året  med följande  resultat:  99 st  
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp.  
Debiteringsunderlaget är  rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.”  

Stickprov  

Stickprov gjordes på  20  fakturor som  valdes ut så att kontroll gjordes på  3 utav de 5 högsta belopp  
och på  17 fakturor som  var på ett genomsnittsbelopp.  

Den genomförda stickprovskontrollen  visade två felaktigheter:  

•  Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift.  
•  Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften.  Debiteringsunderlaget  överensstämmer 

inte  med fakturan.    

I de fallen de blev avvikelser fick  vi som förklaring att  mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt  alternativt inte hade  tömts på uppgifter tidigare.  
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 okument  Risk  Kontroll  
1. Ansökan  Sökande skickar in en ansökan  Ansökan   Handläggare  

om bygglov.  
2. Handläggning  Handläggaren hanterar ärendet.  Till exempel:  Felaktig handläggning.  Handläggare  

 Marksektionsritning    
Situationsplan  
Markplaneringsritning   
Fasadritning  
Planritning   

 Åtgärd D



Sektionsritning  
Anmälan kontrollansvarig   

3. Debiterings- Under handläggningen Debiteringsunderlag  Felaktigt ifyllda uppgifter.  Handläggare  
underlag  upprättar handläggaren ett  Mallen  innehåller uppgifter 

debiteringsunderlag. Underlaget från tidigare ärende.  
sammanställer de avgifter som Utebliven debitering  för  
berör utförda åtgärder.  utförda åtgärder.  

4. Beslutsunderlag  Handläggaren bereder ett  Beslutsunderlag   Avgiftsberäkningen i besluts- Nämndsekreterare,  
ärende. Underlaget innehåller underlaget  blir fel pga nämnden,  
en beräkning  av  avgiften som felaktigt debiterings- handläggaren  
baseras  på debiterings- underlag.  
underlaget.    

5. Beslut  Beslut i ärendet kan fattas  av Beslut    
handläggare på delegation  eller 
av nämnden.    

6. Sökande får  Det fattade  beslutet  expedieras  Beslut  Utebliven expediering.  Handläggare  
beslutet  till sökande. Beslutet innehåller  

uppgift om  fastställd  avgift.  
7. Faktura skapas  När beslutet har  fattats  skickas  Faktura, innehållande  Utebliven fakturering.  Handläggaren  

det samt debiteringsunderlaget  hänvisning till beslutet  Vid avvikelse mellan  Redovisningsenheten  
till ekonomiavdelningen, som debiteringsunderlag och 
skapar en faktura baserad på de  beslut faktureras lägsta  
mottagna uppgifterna.  beloppet, vilket kan  drabba 

kommunen.  
8. Faktura till  Fakturan skickas till sökande  Faktura    
sökande  med 30 dagars betalningsfrist.   
9. Betalning  Sökande  erlägger betalning för Betalningstransaktion  Utebliven betalning.  Redovisningsenheten  

kturan.  fa



10. Faktura- Betalning för  fakturan mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Redovisningsenheten  
bevakning och Vid utebliven  betalning  påbörjas  uppmärksammas ej.  
betalning  processen för fakturabevakning   

(påminnelse och sedan  
inkassoåtgärder)  

 



 

 

Bilaga  7 –  Sociala omsorgsnämnden   
 

Sociala omsorgsnämnden  hanterar  följande  taxor och avgifter:  

•  Vård- och omsorgsavgifter  
•  Bostadshyror  

Nämnden  har en gemensam avgiftshantering  med Vård- och äldrenämnden  och hanteringen  av  
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF).  

 

Praktisk hantering av avgifter  

2018 skickades  följande fakturor som avser nämndens  verksamheter:  

•  3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution.  Totalt 5 059 838  kr  
•  4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter.  Totalt  1 028  352  kr  
•  4 733  fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex.  resekostnader).  Totalt 400 654  kr  
•  1 836  fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945  kr.  

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden  för  matkostnader (för  matabonnemang) samt  
hyror.   

I dagsläget sker en del internfakturering  mellan Sociala omsorgsnämnden  och Vård- och  
äldrenämnden  eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett  projekt  med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och  
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens  verksamheter  för att finna samordningsvinster och  
för att effektivisera processerna  för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information  från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras  också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen.  De  utförda  insatserna  registreras  av den som genomför  
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt  
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen,  men dessa behöver ses  över  och kvalitetssäkras.    

Beslut om avgifterna  

Taxor för vård och omsorg  av äldre och personer med  funktionsnedsättning tas fram av Vård- och  
äldreförvaltningen  och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut  om dem i samband  med  
beslut  om budget inför nästa år.   

Taxor gällande  mat inom äldreomsorg  och LSS tas av kommunstyrelsen.  Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.   

Avgifternas storlek  

Socialtjänstlagen  (2001:453)  stadgar angående avgifter följande (8 kap  1  §):  ”Stöd- och hjälpinsatser  
av behandlingskaraktär medför inte  kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får  
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av  
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” 

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader. 

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 
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Bilaga  8 –  Tekniska nämnden  
 

Tekniska nämnden  hanterar följande taxor och  avgifter:  

•  Färdtjänst  
•  Riksfärdtjänst  
•  Skolskjuts  
•  Jaktarrende   
•  Fiskekort/-arrenden   
•  Allmän parkering   
•  Tillfälliga parkeringstillstånd   
•  Nyttokort   
•  Boendeparkering  
•  Skrotning av fordon   
•  Markupplåtelse   
•  Dispens  (tunga, långa eller breda transporter)  

 

Praktisk hantering av avgifter  

Av nedan sammanställning  framgår antal fakturor och  belopp per respektive  kategori:  

År 2018  Antal  Lägsta  Högsta Totalt 
fakturor  belopp  belopp  belopp  

Färdtjänst  23 876  23,00  5  755,00  6  942  891,00  
Riksfärdtjänst  32  74,00  1  360,00   11  718,00  
Skolskjuts  146  94,33  282,99  14  904,14  
Jaktarrende  61  115,00  55  868,00  477  111,00  
Fiskekort/-arrenden, båthyra  49  20,00  21  990,40  178  078,37  
Allmän parkering  4  4,00  20,00  4  894 649,60  
Tillfälliga parkeringstillstånd  147  40,00  40,00  119  080,00  
Nyttokort  33  3 500,00  3  500,00  164  500,00  
Boendeparkering  201  200,00  200,00  63  200,00  
Skrotning av fordon  24  1  300,00  7  020,00  49  166,00  
Markupplåtelse  240  339,00  192  464,00  1  965  637,00  
Dispens   23  350,00  350,00  9 800,00  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort. 

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna  med automatik till  
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande  kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd  och  är gemensam  för hela Sverige.  
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst  med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen  med  fakturaunderlag förs in  till Agresso där  kundfakturan skapas  
automatiskt.  

För tappade  skolkort är avgiften 100 kr för att  eleven ska få sitt tredje busskort (1  och  2 är 
avgiftsfritt).  För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband  med att busskort skickas ut.  
Fakturering sker sedan 1 gång per månad.  

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t  ex jaktarrende  och  markupplåtelse  
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund.  Gällande  
jaktarrende görs  beräkningen  av ansvarig  handläggare på Skogsavdelningen  enligt gällande av  
nämnden beslutad taxa, samt beslutade  ytor  enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en  
beräkningsmall.  Mallen  kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget  skickas till  
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen.  
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod  och den yta som sökanden  angivit i sin ansökan  till Polisen.  
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron.  
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan  till Ekonomiavdelningen  
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering  när  ytorna som ansökan avsåg inte  stämmer  vid  
kontrollmätning ute  på plats.    

Boendeparkering har avgiften 200  kr för två år.  Avgiften  betalas i förskott innan  ärendet behandlas.   

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter.  För taxor och avgifter  som inte hanteras direkt av  
förvaltningen (som nämns  ovan)  lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor  
utifrån framtaget underlag.   

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.   

Beslut om avgifterna  

Avgifterna och  taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden  
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering,  boendeparkering,  upplåtelse av  mark, dispens). Grundskolenämnden  
beslutar om avgift för tappade busskort.  

Avgifternas storlek  

Vid beräkning av  avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel  
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen  har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger  
intäkterna.  Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.   

Rutiner för att  säkerställa  korrekt hantering  

Uppföljning och  kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband  med  ordinarie verksamhetsavstämning.  Respektive chef har sitt ansvar gällande  
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter.  
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år. 

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen. 
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Bilaga  9 –  Vård- och äldrenämnden  
 

Vård- och äldrenämnden  hanterar  följande  taxor och avgifter:  

•  Äldreomsorgsavgifter  
•  Måltidsabonnemang  

Nämnden  har en gemensam avgiftshantering  med  Sociala omsorgsnämnden,  men hanteringen sker i  
den egna förvaltningen.   

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts  med  syfte att  kontrollera om  
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare  har en  
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter,  vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter  

2018 skickades  följande fakturor som avser nämndens  verksamheter:  

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård  8 875 712,36 kr  

Äldreomsorgsavgifter öppen  vård  18 761 180,13 kr  

Måltidsabonnemang/matdistribution  44 415 234,16 kr   

Några brukare hör till både  Sociala omsorgsnämndens  och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde.  
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.   

De debiterade avgifterna baseras på information från  verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras  också beslutet  som är grunden till insatserna samt beställningen.  
De  utförda  insatserna  registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal.  Många av avgifterna avser  månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm,  
hemsjukvård,  omvårdnad).  Likaså är det abonnemang  på matleverans,  vilket gör att förvaltningen  
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro  manuellt.   

För insatserna omvårdnad,  trygghetslarm,  matdistribution, dagverksamhet  och hemsjukvård betalas  
en månadsavgift. För  hemtjänst  betalas  enligt timtaxa.  Brukaren lämnar in  en inkomstdeklaration  
varpå det beräknas en  maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in  en inkomstdeklaration används det  
högsta beloppet (2  089 kr för är  2019 och  2  044  kr  för år 2018).  

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket  
schematisk  och förenklad  med steg som  ”fyll i underlag för brukaravgift”,  ”Samla in/ta fram  
underlag”,  ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget.  
Enligt intervjuerna pågår dock  ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att  
effektivisera processerna för administration  och avgiftshantering.   
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg  av äldre och personer med  funktionsnedsättning tas fram av Vård- och  
äldreförvaltningen och  beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande  taxorna för vård och omsorg  om äldre  och personer med funktionsnedsättning  
fastställdes av Kommunfullmäktige den  20 december 2018  och gäller sedan den  1 januari 2019.   

Avgifternas storlek  

Socialtjänstlagen  (2001:453)  stadgar angående avgifter följande (8 kap  6  §):  ”Avgifterna enligt 5 §  får  
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte  förbehålls tillräckliga medel av sitt  
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp).  
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller  
sambo inte drabbas av en  oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas  enligt 4 §.  Lag (2001:847)”  Det är 
således lagstadgat hur hög  avgiften får bli.   

För  vissa insatser  (omvårdnad, trygghetslarm,  matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård)  
betalas en månadsavgift.  För  serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr.  

Maxtaxan  år 2018 var  högst  2  044 kr/månad  och år 2019 2 089 kr.  Vid  beräkning av  individens  
maxtaxa  tas  det  hänsyn till att  brukaren ska ha  ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och  
bostadskostnad  enligt ovan  lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen  av taxorna resonerar man främst genom att  
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med  andra kommuner.  Man  bedömer att  
omvårdnadsavgiften  är låg  i Borås, vilket  också har varit ett uttryckt politiskt önskemål.  Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och  konsekvensanalys åt nämnden  visar också 
att höjningen av  taxorna ger liten nettoeffekt på grund av  avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner  för  att säkerställa korrekt hantering  

Debiteringsunderlaget  baseras på information som handläggaren och utföraren  ska registrera.  Därför 
finns det en  möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt  
debiteringsbeloppet  baserat på den information som  finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras.  
Däremot görs det ingen kontroll via SKV  och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin).  Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms  vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till  intjäning.   

Intern kontroll  

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga  kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och  
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019  står följande gällande  kundfakturor:   

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas  till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen  mellan verkställighet och beställarenheterna  
fungerar.  Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att  
någon motivering framgår.   
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura. 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt. 
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 Action  Dokument  Risk  Kontroll  
1. Signal om behov  Det inkommer signal om  Ansökan  ?   Handläggare  

vårdbehov avseende  en  
brukare.   

2. Beslutsunderlag  Ett  beslutsunderlag tas fram,  Beslutsunderlag (eller  Avgiftsunderlaget  är felaktigt  Handläggare  
inklusive  underlag till beslut om beslut?  Fattas beslut på  
avgift. Som underlag görs en  delegation eller av   
inkomstkontroll.  nämnd?)   

3. Beslut  Handläggaren fattar ett  beslut    Handläggare  
om vilka insatser som beviljas  



enligt  gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning  Baserat på  beslutet görs en  Beställning   Handläggare  
beställning av nödvändiga 
åtgärder.   

5. Vårdinsatser  Beställda (vård)insatser  utförs. Datainmatning i systemet Felregistrering  av tid eller Utföraren  och  
utförs  Utföraren  registrerar nedlagd  VIVA  insats  handläggaren  
och   tid i systemet.   
6. Vårdinsats  
mottages  
7. Debiterings- Data s om har blivit  registrerad  Faktureringsunderlag  Fel pga  felregistrering enligt   
underlag skapas  generar ett  ovan punkt 5.   

faktureringsunderlag i systemet  
XXX en gång i månaden.  

8. Faktura skapas  Baserad på information  från  Faktura    
systemet skapas det e n 
fakturaorder och en faktura av  
ekonomiavdelningen.  

a9. F ktura till  Fakturan skickas till sökande  Faktura    
brukaren  med 30 dagars betalningsfrist.   
10. Betalning  Sökande  erlägger betalning för Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Ekonomiavdelning  

faktura  n 
11. Betalning för  fakturan mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven betalning  Ekonomiavdelning  
Fakturabevakning  Vid  utebliven bevakning  uppmärksammas ej.  Handläggaren  på  
och betalning  processen för fakturabevakning   ekonomiavdelningen  

påbörjas (påminnelse och sedan  ansvarar också för 
inkassoåtgärder)  att  säkerställa att  

betalning har  
inkommit.  

 



      

      

  
Missiv 

2020-02-17 

Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

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

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

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

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

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

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport. 

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

Bill Johansson      Boris Preijde  
Ordförande  första  revisorsgruppen   Ordförande  andra  revisorsgruppen 

Borås Stads Revisionskontor 

Postadress Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

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

mailto:revisionskontoret@boras.se
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Ärendeberedning i   
Borås Stads nämnder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess.  



Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbetslivsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För
skolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ och familjeomsorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Överförmyndar
nämnden. 

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

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående 
att förtroendevalda i Borås Stad har olika förutsättningar 
när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler 
och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedö
mer att merparten av de granskade nämnderna gör olika 
former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess in
tentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 

de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de 
instruktioner som anges i dokumentet Gemensam bered
ningsprocess  Borås Stads nämnder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisionsfrågor: 

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

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

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

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

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

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning 

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

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

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

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF) 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges g rundlagar. Den berör bland annat  
frågor gällande t ryckfrihet, g rundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen. 

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

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

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

•  rätten att ta del av allmänna handlingar, 

•  behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

•  forskningens behov 

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

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

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10  1 kap. 9 § Regeringsformen 
11  Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53 
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen 
13  2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen 
14   3 § st. 3 Arkivlagen 
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser. 

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

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

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

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

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

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

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

15  5 kap. 26 § Kommunallagen 
16  5 kap. 27 § Kommunallagen 
17  5 kap. 29-32§§ Kommunallagen 
18  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff 
19  12 kap. 2 § Regeringsformen 
20 Ibid. 
21  Kommunallagen 6 kap. 8 § 
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130 
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359 
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Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande  ska tillse att det förs protokoll vid  
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand:  24 

•  Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare 

•  Vilka ärenden som behandlats 

•  Yrkanden och förslag 

•  Propositionsordning och omröstningar 

•  Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

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

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

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

Detta framgår av följande fyra principer: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  samlar in tillräckligt med information 

•  genomför en tillräcklig analys av materialet 

•  utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis  konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av: 

•  En tydlig ordning för ärendeberedning 

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

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

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

2.3 Lokala styrdokument och rutiner 

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

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

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

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

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

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://f�rvaltningschef.43


12 

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Ciceron – Instruktion för Sekreterare 
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll. 

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

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

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

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av  
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46 

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

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

•  Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

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

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

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

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

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag. 

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49 

•  leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden 

•  kalla till sammanträde 

•  kalla ersättare 

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

•  se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden 

•  bevaka att nämndens beslut verkställs 

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

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

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och  
brukarinfytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som  
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50 

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

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

49  Ibid. § 16 
0 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9 5
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens  
bestämmelser innebär att beslutanderätt fyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som fyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera  
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl  
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall.  
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51  Överförmyndarnämnden  
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52   

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

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

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

•  informationsförlust 

•  förlust av möjliga informationssammanställningar 

•  förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

•  förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

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

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

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

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

51  Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§ 
52  19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken. 
53  Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21 
54 Ibid. 2016: 
55  Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20 
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24 

https://dokument.56
https://Stadsarkivet.55
https://Arkivmyndigheten.54
https://�renden.52
https://n�mnden.51
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassifceras som endera av de sex typer som  
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska fnnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads  
styrd okument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans  
men har betydelse för fera förvaltningar, ska fnnas samlade på Borås Stads intranät och på     
boras.se i gemensam typograf och design. 

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

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

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

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

•  Styrmodellen 

•  Medborgarinfytandet 

•  Styrdokumenten 

•  Uppföljningen 

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

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

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

57  Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014 
58 Ibid. 2014:11 
59  Ibid. 2014:8 
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 

https://n�mnderna.60
https://beslut.59
https://boras.se
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De festa betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids-
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61 

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

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

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

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

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

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

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

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

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106 
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06 
63 Ibid. 2019:2 

https://vidare.63
https://kommunchefen.62
https://m�jligt.61
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt 

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

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

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

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

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

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

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

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

Handläggare/ Sekreterare  Ärende initieras/ 
förvaltningschef  Handläggaren bereder  sammanställer  

registreras och  Ärende fördelas  till  stämmer av med  ärendet och tar fram  ärendelista och  
datum för hantering  handläggare nämndsordförande hur  underlag underlag och skickar ut  
i  nämnd fastställs ärendet skall beredas till nämndsordförande 

Ärendet beslutas om  Sekreterare skickar ut  
på nämndsmötet. Om Sekreterare skickar  ärendelista och underlag  Sekreterare justerar  Presidiemötet  

ärendet inte  och till nämndens  ut  ärendelista  och 
efter presidiets  bereder  handlingar  återremitteras   ledamöter och publicerar  underlag  och till  

på handlingar på  önskemål  expedieras ärendet  inför nämndsmötet nämndspresidium 
efter mötet. hemsidan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid. 
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff. 

https://�rendeprocessen.66
https://inv�nare.65
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning 
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019 

https://beslutsunderlaget�.67
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•  Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden  
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andreas Ekelund 
Revisionschef 

Samuel Kaufman 
Kommunal revisor, Granskningsledare 
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von Essen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder 2018 
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Internetkällor 
Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019 
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/ 
Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf 

Borås Stads intranät för anställda: 

Borås Stad; Utbildning för nämndsekreterare, Utbildningsmaterial:  
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharen-
dehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html 

Borås Stad; Utbildning för handläggare Utbildningsmaterial, 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocha-
rendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html  

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

https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/ 
Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20 
-%20rutin.pdf 

Övriga Internetkällor:  
Ärendehandbok Malmö stad 2015: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-
2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open 

Ärendehandbok Åtvidabergs kommun 2017: 
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635e-
e/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20doku-
ment-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20 
%C2%A7%2095.pdf 

Ärendehandbok Norrköpings kommun 2017: 
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arende-
handbok.pdf 

Ärendehandbok Linköpings kommun 2016: 
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kom-
muns-arendehandbok.pdf?4a5e1f 

Ärendehandbok Botkyrka kommun, inte daterad: 
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html 

Ärendehandbok Kumla kommun, inte daterad: 
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20 
kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf 

Intervjuer 

https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf


35 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

   

   

  

 
    

  

  

   

    

 

  

  

   

  

   

   

   

   

 

Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen   2019-09-09 

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen  2019-09-16 

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

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

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

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen  2019-09-23 

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

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen 2019-09-30 

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

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

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

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten 2019-09-30 

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen 2019-10-02 

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen 2019-10-07 

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet 2018-10-07 

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen 2019-10-21 

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet 2020-02-04 
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Bilaga 1. 

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess 



STADSREVISIONEN 
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås 

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

 
 

-

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


Ärendeberedning  i  Borås Stads nämnder 

2020-03-31 



Sammanfattning 
• Stadsrevisionen har  granskat ärendeberedningen i Borås Stads  

nämnder med syftet med att bedöma om nämndernas  
ärendeberedning är  ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens  krav. 

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

• Granskningen har visat att nämndernas  ärendeberedning i stor  
utsträckning varierar och Stadsrevisionen bedömer att  
förtroendevalda i  Borås Stad därmed har  olika förutsättningar när  
beslut  ska fattas.  



Sammanfattning 
• Stadsrevisionen konstatera att  Borås  Stad saknar beslutade 

regler  och riktlinjer  för  hur  ärendeberedningsprocesser  i Borås  
Stads nämnder  ska och bör gå till. Ett  sådant  arbete bör i  
Stadsrevisionens  mening hållas  samman  av KS och genomföras i  
bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar.   

• Stadsrevisionen bedömer  att  merparten av de granskade 
nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom  området.  

• Granskade nämnder, med undantag för  Miljö- och 
konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden bedöms  
inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess.  



Variationer i nämndernas  
ärendeberedningsprocesser 
• Det går att urskilja två huvudsakliga typer  av  ärendeberednings-

processer hos Borås  Stads nämnder. Den första huvudtypen 
följer  i större omfattning dokumentet  Gemensam  
beredningsprocess  – Borås  Stads nämnder. 

• Dessa processer medför  i  varierande grad politisk avstämning 
före och under  beredningsarbetet  och avstämning med 
nämndsordförande inför nämndsammanträde. 

• Dessa nämnder  använder  sig också av  en dokumentmall  för  
ärendeskrivelser  i Ciceron vilket innebär  att  både nämndens  
ordförande och förvaltningschef  skriver  under ärendeskrivelser. 
Sammantaget  sker detta i 13 av de granskade nämnderna. 



 

  
   

  
 

    
   

   
   

 

Variationer i nämndernas 
ärendeberedningsprocesser 
• Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker från 

dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före eller under 
ärendens beredning. 

• De har inte heller avstämning före utskick till presidie eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också 
systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendeberedningen. 
Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras till 
berörda efter nämndsammanträdet. 

• Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden 
ingår i denna kategori. 



 

  
  

   
   

 
    

  
    

   

Miljö- och konsumentnämndens 
ärendeberedningsprocess 
• Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberednings-

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



Flödesschema 
ärendeberedningsprocess 

Handläggare/ Sekreterare  Ärende initieras/ 
förvaltningschef  Handläggaren bereder  sammanställer  registreras och  Ärende fördelas  till  stämmer av med  ärendet och tar fram  ärendelista och 

datum för hantering  handläggare nämndsordförande hur  underlag underlag och skickar ut  
i nämnd fastställs ärendet skall beredas ti ll nämndsordförande 

Ärendet beslutas om  Sekreterare skickar ut  
på nämndsmötet.  Om Sekreterare skickar  ärendelista oc h underlag  Sekreterare justerar  Presidiemötet  

ärendet inte  och till nämndens  ut ärendelista  och 
efter presidiets  återremitteras   ledamöter och publicer ar  bereder handlingar  underlag och till 

på handlingar på  önskemål  expedieras ärendet  inför nämndsmötet nämndspresidium 
efter mötet. hemsidan 

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



 

   
  

   
 

  
  

 
 

 
  

Miljö- och konsumentnämndens 
tidigare remissvar 
• Miljö- och konsumentnämndens har i tidigare remissvar om 

ärendeberedningsprocessen välkomnat en gemensam 
beredningsprocess för alla nämnden och anser samtidigt att 
nuvarande ärendeberedningsprocess med tjänsteskrivelser är 
rättssäker och fungerar väl. Beredningsprocessen har sett ungefär 
likadan under minst 15 år. 

• Förvaltningen svarar för beredning av ärenden och utredningar 
utifrån saklighet, opartiskhet och baserade på professionell 
sakkunskap och med en allsidig belysning , därefter fattar nämnden 
beslut med eller utan politiska avväganden. 



 

  
   

  
  

 
   

 
   

 

  
 

Miljö- och konsumentnämndens 
tidigare remissvar 
• Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för rättssäkerheten 

inom myndighetsutövning att alla ledamöter i en myndighetsnämnd, 
alla de som berörs av myndighetens/nämndens beslut, allmänheten 
och alla de statliga myndigheter som har tillsyn över myndighetens 
verksamhet kan vara säkra på 
- att alla ledamöter får ta del av samma beslutsunderlag som 
nämndens ordförande, 
- att beslutsunderlaget baseras på sakkunskap och är fritt från 
politisk påverkan. 

• Det är därför helt avgörande med transparens i beredningsprocessen 
om vad som är tjänstemannabedömningar och vad som är politik. 



 

   
   

   
 

  
   

  
 

   
  

 

    

Miljö- och konsumentnämndens 
tidigare remissvar 
• Inom strandskyddsområdet förkommer återkommande att politik och 

förvaltning inte är överens om inriktningen på förslag till beslut. Detta 
är tydligt exempel på när det skulle uppstå risk för att hela nämnden 
och andra berörda inte skulle kunna vara säkra på vad som är 
professionell tjänstemannabedömning och vad som  eventuellt 
påverkats av politisk viljeinriktning,  om tjänstemannen innan 
tjänstemannaberedningen är klar ska stämma av ”inriktningen för 
beslutsunderlaget med ordförande”. 

• Miljöförvaltningen bedömer också att handläggningstiderna kommer 
att förlängas med cirka en vecka om ordförande ska börja ha 
avstämning med handläggarna. Innan ordförandeavstämningen 
behöver även förvaltningschefen ha en avstämning med 
handläggaren för att kunna stå bakom förvaltningens förslag. 



 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

  

 

 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
          

 

  
 

 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 

Sida  

1(3)  

Kommunstyrelsen 

§ 63 Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 

Nämndbudget och  reviderad  investeringsbudget 2020  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 

Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 miljoner kronor och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 miljoner kronor som 
effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 

Här ingår också omfördelning med 1,3 miljoner kronor avseende två 
placeringar på vård- och omsorgsboende som flyttas från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret 
för samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett 
godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande 
grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva 
kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. 
Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det 
föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar” med 
sig in i det nya året. 

I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få 
ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband 
med behandlingen av årsredovisningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 

Sida  

2(3)  

Kommunstyrelsen 

För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som 
Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de  
speciella uppdrag som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär 
en avstämning hur nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av 
Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man 
kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller 
om mer tid behövs.  

Beslutsunderlag  

1. KS-skrivelse Nämndbudget 2020    

 

Förslag och yrkanden  

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att  
Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet 
angivna förutsättningarna. 
 
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan:  
Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av  
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att  
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.  
 
Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende  
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Nämndbudget 2020 
godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna med undantag för  
Lokalförsörjningsnämndens budget.  
 
Kommunstyrelsen rekommenderar Lokalförsörjningsnämnden att revidera sin 
budget för 2020 samt skyndsamt vidta åtgärder utifrån anmärkningarna i bilaga  
1, Nämndbudget 2020.  Reviderad budget ska översändas till Kommunstyrelsen 
för godkännande.    
 
Kommunstyrelsen beslutar tillskriva Kommunfullmäktige med begäran om att 
avsluta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag om tillhandahålla  
avgiftsfria busskort till elever med närmare avstånd än 6 km till skolan.    
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan:  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

     

 

 

 

 

Sida  

(3)  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3

Sammanträdesdatum 

2020-02-17 

Kommunstyrelsen 

Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 
Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av  
särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 
lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att  
det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.  

 

Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 
och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 
vård- och omsorgsboende, se bilaga.  

 

Kommunalrådet Andreas  Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)  yrkar bifall till  
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.  

 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda  proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  

 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M)  och Niklas Arvidssons  
(KD) yrkande.  

 

Omröstning  

Vid omröstningen röstas ja av  Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Anna  
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD),  Oliver Öberg (M) och 
Annette Carlson (M).  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Nämndbudget  2020  

Ekonomiskt styrdokument 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges bud-
getbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten 
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska 
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det prelimi-
nära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året. 

I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få ianspråktaga 
ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behand-
lingen av årsredovisningen 

För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfull-
mäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag 
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur 
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fast-
ställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra upp-
dragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs. 

Förutsättning för nämnderna 2020 

Nämndernas preliminära resultat 2019 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2019 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med 4,0 % jämfört med budget 2018. Kommunen som helhet kunde 
lägga ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet på 2-3% av skat-
teintäkter- och generella statsbidrag. Resultatet är präglat av konjunkturläget med 
en svagare utveckling av skatteunderlaget som ger ett lägre verksamhetsutrymme. 
Nämnderna fick i samband med antagandet av budgeten 2019 ett effektivise-
ringskrav på 1,0% fördelat över åren 2019-2020. 

Nämndernas preliminära resultat för 2019 innebär ett mycket stort underskott på i 
storleksordningen -120 (-67) mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra 
årets utfall och ej tillfredsställande i en period med snävare marginaler. Det kan 
konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med 4,8 % under 2019 
jämfört med verkligt högt utfall 2018. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå. 

För 2020 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resul-
tatnivå som är i nivå med förra året. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats för 
att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2019 har nämn-
derna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (4,0)%. Margina-
lerna är således små givet ett utgångsläge med stor nämndunderskott så det är av 
stor vikt att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet under givna ekono-
miska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås i det här läget att ökas med 6,0 
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mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genom-
förd lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär 
att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 

Den svenska konjunkturen har passerat toppen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR beräknar i sin senaste rapport i december 
att skatteunderlaget kommer att växa med låga 2,6 % under 2020 att jämföras med 
3,3 % under 2019 och 3,7 % i utfall 2018. Prognosen för 2020 visar fortsatt in-
bromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderla-
get. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls 
skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare 
en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompen-
sation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Kalkylen för år 
2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk 
ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att anta-
let arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunder-
lagstillväxten närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns 
några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ök-
ningstakten med den faktiska. 

Tidigare prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i ter-
mer av tillväxt står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att summeras. 
Under årets tre första kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genom-
snittlig årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för 
helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ses som en rätt ”normal” nedväxling i 
tillväxt vid en högkonjunktur. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och 
mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur” 

Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” i Brexit-frågan respektive han-
delskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och andra) 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen 
är svårt att se i närtid. Förväntan är en fortsatt försvagning av den svenska kronan, 
och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar SKR 
med betydligt tuffare tider för svenska exportnäringar. En betydligt svagare svensk 
utrikeshandel beräknas därför för nästa år. En svag trend för näringslivets investe-
ringar bedöms också nästa år. Bostadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterli-
gare men merparten av nedgången ser vi nu som avklarad. Sammanfattningsvis be-
döms varken exporten eller investeringar kunna ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt 
nästa år. 

För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat 
tryck på våra verksamheter och en investeringsnivå som måste inrymmas i våra fi-
nansiella mål. En lägre utveckling av skatteunderlaget påverkar givetvis också. Det 
ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (4,0) % är lika 
som förra året. Ingångsläget 2020 för en del nämnder är ansträngt med anledning 
av utfallet 2019. Åtgärdsplaner för att komma tillrätta med obalanser måste ge-
nomföras så fort som möjligt för att få ut effekt tidigt under 2020. Buffertar och 
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reserver ute på nämnderna  som sammantaget uppgår till 1,0  % av Kommunbidra-
gen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hä-
delser.  
 

Avstämning  av  den  centrala ekonomin  

Resultaträkning

Budget 2020;2

Bokslut KF-Budget KF-Budget Budget Avvikelse

2018 2019 2020 2020;2 KF-budget

Nettokostnader -6057,4 -6129,1 -6343,7 -6343,7 0,0

Avskrivningar -227,2 -240,0 -285,0 -285,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6284,7 -6369,1 -6628,7 -6628,7 0,0

Skatteintäkter 4948,8 5156,3 5306,5 5320,1 13,6

Generella statsbidrag mm 1276,3 1262,8 1372,2 1350,5 -21,7

Finansnetto 90,8 30,0 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 31,3 80,0 80,0 71,9 -8,1

Realisationsvinster från markförsäljning 286,6 0,0 0,0 10,0 10,0

KOMMUNENS RESULTAT 317,9 80,0 80,0 81,9 1,9

Ökning verksamhetens nettokostnader 5,5% 1,3% 4,1% 4,1%

därav nämnderna 6,8% 4,0% 4,0% 4,1%

Ökning skatte- och bidragsintäkter 2,8% 3,1% 4,0% 3,9%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 5,1 1,2 1,2 1,2

Nettoinvesteringar 821 600 650 600

Självfinansiering av investeringarna 66% 53% 56% 61%

 

Nettokostnader 

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas nettokostna-
derna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär 
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2020. Då nämn-
dernas årsredovisningar för 2019 ännu inte är klara är det sannolikt att några 
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av 
nämndernas årsredovisningar. 

Inom nämndernas nettokostnader har buffertar på 63 mnkr avsatts motsvarande 
1,0 % av nämndernas totala kommunbidrag. Detta kan ses som en viktig förutsätt-
ning till budgetföljsamhet under 2020. Uppföljningen per februari får bli en första 
indikation. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 285 mnkr under 2020 mnkr vilket 
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2019 års 
investeringar är ca 615 mnkr och är då i nivå med vad som tidigare rapporterats. 
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Slutligt utfall för investeringarna 2019 och avskrivningsnivån 2020  fastställs  i sam-
band med årsredovisning 2019.   
 
Skatteunderlaget  
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020  beräknas skatter- och 
generella statsbidrag mm  sammantaget bli ca  -8 mnkr lägre trots ett något bättre 
utfall för skatteunderlaget för både 2019 och 2020.  Anledningen är ett lägre utfall 
för  befolkningstillväxten under 2019  är än tidigare beräknats.  Differensen är -153 
personer  Årstakten ligger nu på ca 900 personer per 1 nov 2019. Slutligt utfall för  
kalenderåret 2019  är ännu inte publicerat.  Kostnadsutjämningen beräknas i den 
senaste revideringen bli ca  -6  mnkr lägre. Övriga delar inom rubriken generella  
statsbidrag mm såsom  LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika  
endast marginellt.  
 
Kommunstyrelsen noterar att regeringen i vårändringsbudgeten 2020 avser att  
lägga fram ett förslag om att öka de generella statsbidragen till kommunsektorn 
med 3,5 mdr. För Borås del skulle det innebära ett tillskott på ca 38 mnkr. Detta är 
inte medräknat i denna rapport.  
 
Finansnettot  
Finansnettot har haft en positiv utveckling  under än längre tid och bidrar till att ge 
verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme dock på en lägre nivå de  senaste 
åren p.g.a.  en låg räntenivå. För 2020  beräknas finansnettot till 30 mnkr. Finans-
nettot kan hållas på en relativt hög nivå  trots låg ränta bl.a. tack vare en ökande ut-
låningsnivå inom koncernen vilket ger en högre internbanksmarginal.  
 
Reavinster  

Realisationsvinster från markförsäljningar  och tomträtter  lyfts  in i resultaträk-
ningen  med 10,0 mnkr  i detta skede.  Av erfarenhet kommer det att  inbringa mer 
under resten av året. Detta rapporteras  i kommande delårsrapporter.  
 
Resultatet  
Sammantaget balanseras budgeten i det här  läget med ett  resultat för Borås Stad på  
82 mnkr. Resultatet för 2020  beräknas  då  uppgå till  1,2  % av skatteintäkter- och 
generella statsbidrag  och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål  
för god ekonomisk hushållning.  
 
Investeringar  
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca  175  mnkr  förs över till 2020  
års investeringsbudget från 2019. Läggs detta till de  av KF beslutade  nya  investe-
ringsprojekt 2020 på 537  mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca  
715  mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600  mnkr  kommer att förbrukas under år 
2020  vilket då  innebär att  61  % av investeringarna kan självfinansieras enligt de 
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten.  Vårt  långsiktiga  mål  är att  80 % av 
investeringarna ska vara självfinansierade.  
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Nämndbudgetförslagen 

Driftredovisning 2020, tkr
Budget 2020;2

Nämnd/budgetram Ingående Budget 2020                  Tillägg KF/KS

ack resultat Beslut KF Förändring Ny KF-Budget

Kommunfullmäktige 0 15 400 15 400

Stadsrevisionen 1 033 6 000 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 126 600 126 600

 -kommungemensamt 0 123 050 123 050

Valnämnden 0 1 000 1 000

Överförmyndarnämnden 0 8 850 8 850

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 32 350 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 215 300 215 300

 -föreningsbidrag 0 43 650 43 650

Servicenämnden 34 988 -7 000 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 21 450 21 450

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 21 608 152 650 152 650

 -persontransporter 0 76 200 76 200

Miljö- och konsumentnämnden -594 27 400 27 400

Kulturnämnden 1 275 185 400 185 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 19 434 544 400 544 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 237 550

Sociala omsorgsnämnden -5 415 689 200 689 200

Förskolenämnd -1 526 782 550 4 500 787 050

Grundskolenämnd 16 273 1 510 800 1 500 1 512 300

Individ-och familjeomsorgsnämnd -15 306 600 -1 300 305 300

Vård- och äldrenämnd 62 084 1 396 400 1 300 1 397 700

Summa 139 457 6 495 800 6 000 6 501 802

Kommentarer till  nämndbudgetförslagen  
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudge-
terna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kom-
munfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl.  
 
Stadsrevisionen  

Intäkterna ökar på grund av nya  avtal  med Sjuhärads kommunalförbund och 
SÄRF, som i praktiken innebär att Revisionskontoret genomför räkenskapsrevis-
ionen av kommunalförbunden.   
 
 
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och  
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 126,6 mnkr efter 
att justeringar har gjorts avseende bl.a. decentralisering av den pedagogiska Be-
manningspoolen, intensivare arbete med beslutsstödsystem och digitalisering samt  
ökade insatser för återbruk och koldioxidbudget. Den kommungemensamma ra-
men uppgår 2020 till 123,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtra-
fik och SKR.  
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Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden redovisar för 2019 ett underskott på ca -32 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. De ekonomiska rapporterna har gradvis försämrats varje månad. 
Exempelvis har nämndens resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den 
ekonomiska rapporten efter november månad. Kommunstyrelsen noterade i tertial 
2 att Lokalförsörjningsnämnden godkände en budgetprognos med en årsavvikelse 
på -16,5 mnkr och att det inte framgick om nämnden hade för avsikt att besluta 
om en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det progno-
stiserade underskottet. 

I Lokalförsörjningsnämndens budget finns avsatt en resultatutjämningspost på 3,2 
mnkr vilket har samma betydelse som ett budgeterat underskott. Nämnden anger 
att en av orsakerna till den avsatta resultatutjämningsposten är att internhyrornas 
kostnadsuppräkning inte motsvarar den realistiska kostnadsutvecklingen. Trots 
detta budgeterar nämnden att internhyressystemet ska generera ett överskott. 
Lokalförsörjningsnämnden uppger även att kostnader för lokalbanken och ej ut-
hyrningsbara lokaler i nuläget beräknas till 20 mnkr men har avsatt 3 mnkr i bud-
get. I budgeten finns ett flertal motsägelsefulla uppgifter avseende vad som anges i 
texten jämfört med angivna sifferuppgifter. Investeringsbudgeten för 2020 över-
ensstämmer inte med KFs investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte kommer att uppnå ett resultat i ba-
lans 2020. Bedömningen görs med anledning av nämndens ekonomiska resultat 
2019, uppgifter i budget 2020 samt att nämnden inte bedöms ha tillräcklig ekono-
misk kontroll. Kommunstyrelsen förväntar sig att nämnden prioriterar att vidta åt-
gärder för att uppnå en bättre ekonomisk kontroll samt att en åtgärdsplan antas av 
nämnden snarast. Centrala medel finns avsatt för vakanser inom äldreomsorgsfas-
tigheter och sociala boenden samt för Kyllared. 

Servicenämnden 

Servicenämnden erhöll, liksom förra året, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommun-
fullmäktiges budget för 2020. Nämndens prel. resultat för 2019 uppgår till 6,5 
mnkr och är då nästan i nivå med ställt resultatkrav. Kommunstyrelsen bedömer 
att nämnden har goda möjligheter att uppnå årets resultatkrav bland annat genom 
en förmodad fortsatt god efterfrågan inom framförallt entreprenadverksamheten. 
Resultatkravet ska inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare 
för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effekti-
viseringar av nuvarande arbetssätt och former tillsammans med en god orderin-
gång. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämnden anger att de pågående investeringarna på Borås Arena som genomförs 
av Borås Arena AB kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- och 
folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har star-
tat och planeras vara färdiga till säsongsstarten 2020 vilket innebär en högre belast-
ning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som 
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genomförs, så kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en re-
dovisning av de kommande hyreskostnaderna. Kommunfullmäktige har i Budget 
2020 avsatt 5,0 mnkr centralt för detta.   
 
Kommunstyrelsen noterar  att Fritids- och folkhälsonämnden ännu inte har  avsatt  
någon buffert inom sitt kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt kommun-
bidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta oförut-
sedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller be-
höva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen noterar att nämn-
den har för avsikt att ta fram effektiviseringar motsvarande den  buffert på 1% som 
Kommunfullmäktige har beslutat om. Detta kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i februari alternativt mars 2020.  
  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunfullmäktige beslutade utöver Kommunstyrelsens förslag till budget 2020  
att minska Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3,0 mnkr kronor i 
syfte att förstärka Grundskolenämnden och Förskolenämnden  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anger att effekten av det lägre kommunbidraget bland 
annat kommer att ge  längre handläggningstider av detaljplaner, minskad tillgänglig-
het och service, bristande  ajourhållning av kartdatabasen, med mera.  Kommunsty-
relsen kan konstatera att Samhällsbyggnadsnämnden under ett antal år befunnit sig 
i en stark byggkonjunktur och därigenom kunnat prestera bra ekonomiska resultat. 
Konjunkturen ser nu ut att mattas av något men behoven och efterfrågan på  bo-
städer och verksamhetsytor är fortsatt relativt god. Kommunstyrelsens förhopp-
ning är att nämnden, trots ett lägre kommunbidrag,  även fortsättningsvis kommer 
att ha bra service gentemot sina kunder.  
 
Tekniska nämnden  

Utfallet för Persontransporter 2019  blev 75,9 (72,0)  mnkr att jämföras med Kom-
munfullmäktiges budget för 2019 på 68,8 mnkr, dvs ett underskott med -7,1 mnkr. 
Helårskostnaden för 2019 ökade med 5,4 (5,8 )% jämfört med  2018 främst bero-
ende på ökning  av antalet resor. Med anledning av de senaste årens strukturella un-
derskott inom verksamheten förstärktes budgeten med 5,0 mnkr utöver den ordi-
narie ramuppräkningen 2020. Total budget uppgår nu till 76,2 mnkr vilket då är i 
nivå med utfall 2019.  
 
Inom Väghållningsramen kan Kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållning-
ens kostnader under 2019  blev  25,9 (33,0) mnkr jämfört med budgeterade 25,8 
mnkr. För 2020 är budgeten oförändrat 25,8 mnkr.  
 
 
Miljö- och  konsumentnämnden  

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 1,0 mnkr utöver ram 
2020 avseende miljöutredare för klimatanpassning och förorenade områden.  
Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 3,1  mnkr och dif-
ferensen medför enligt nämnden att det kommer ske bortprioritering av viss tillsyn 
och kontroll av rökfria miljöer enligt ny tobakslag. Kommunstyrelsen bedömer att 
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nämndens läge inför 2020 genom det utökade kommunbidraget på 1,0 mnkr och 
2019 års positiva utfall att det finns  goda  förutsättningar till en budget i balans. 
Kommunstyrelsen förutsätter också  att Miljö- och konsumentnämnden inom 
givna resurser utför den lagstadgade verksamhet som åligger nämnden.  
  
Kulturnämnden  
Kulturnämndens kommunbidrag 2020 har utökats med 2,3 mnkr utöver ordinarie  
ramuppräkning för att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom biblioteksverk-
samheten och Konstmuseet. Nämnden har fördelat detta med 1,3 mnkr till  Biblio-
teken i Borås och 1,0 mnkr till Konstmuseet.  Nämnden bedömer att tillskottet in-
nebär att bibli oteksverksamheten kan fortsätta på samma nivå som under 2019.  
Kommunbidraget har också höjts med 9,3 mnkr med anledning av att budgeten 
för skolbiblioteksverksamheten flyttas till Kulturnämnden från Grundskolenämn-
den.   

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden redovisar ett underskott 2019 med ca  -4  mnkr.  Nämnden har 
antagit en åtgärdsplan. Förutsättningar för att uppnå en budget i balans under 2020 
beror på vilka effekter som uppnås under 2020 eftersom åtgärdsplanen inte når full 
effekt förrän under 2021. Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och 
vid behov vidta ytterligare åtgärder.  
 
Förskolenämnden ser ett behov av expansion och omväxling från tidigare mindre 
bra lokallösningar. Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet 
vilket innebär att göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange be-
hovet av kapacitetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur  
ändamålsenliga lokaler som behövs  med  hänsyn taget till hur det påverkar exem-
pelvis personaltätheten  och barngruppernas storlek.  

Nämnden tilldelades 54 mnkr i riktat statsbidrag till minskade barngrupper för  

läsåret 19/20. Föregående läsår uppgick statsbidraget 33 mnkr. Att riktade statsbi-

drag utgör en relativt stor andel av det ekonomiska  utrymmet samt att det kan vari-

era mellan åren innebär en osäkerhet och svårigheter med långsiktig planering för  

nämnden.  Förskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 4,5 mnkr som ef-

fekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd lönekart-

läggning.  

 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2019 med ca 8 mnkr. Nämndens  re-
sultat har försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten ef-
ter november månad. Grundskolenämnden  bedöms ha goda förutsättningar för att  
uppnå en budget i balans år 2020.  

Grundskolenämnden ser ett behov av om-, till- och nybyggnationer av Borås stads 

skolor eftersom den demografiska utvecklingen medför ett utökat lokalbehov. 

Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet vilket innebär att 
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göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange behovet av kapaci-

tetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur ändamålsenliga 

lokaler som behövs men med hänsyn taget till hur det påverkar exempelvis perso-

naltätheten. Grundskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 1,5 mnkr som 

effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd löne-

kartläggning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott 2019 med -16 
mnkr. Underskottet har uppstått inom gymnasieverksamheten. För att uppnå ett 
resultat i balans 2020 behöver nämnden genomföra åtgärder. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen förväntar sig 
att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast för att uppnå avsedd helårseffekt. 
Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta ytterligare 
åtgärder. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden redovisar positivt resultat för 2019 med 5,2 mnkr vilket ger 
nämnden goda förutsättningar för en budget i balans även 2020. Nettokostnaderna 
för försörjningsstödet 2019 uppgick till 52,5 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än 2018 
och hela 56 mnkr lägre än 2010. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
med ökar den totala nivån med två mnkr jämfört med 2018. 

För 2020 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 53,0 mnkr. Att försörj-
ningsstödet ska fortsätta att sjunka i samma takt som under den senaste tioårspe-
rioden är inte troligt med tanke på den relativt låga nivå som Borås Stad redan be-
finner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå framöver. 

Sociala omsorgsnämnden 
Med ett negativt resultat 2019 på preliminärt -21,1 mnkr har nämnden ett svårt in-
gångsläge inför 2020. Nämnden kommer att besluta om en åtgärdsplan för att 
komma i ekonomisk balans. 

Sociala omsorgsnämnden fick i budget 2020 ett extra tillskott på 18,5 mnkr varav 
11,5 mnkr avsåg allmän förstärkning för att komma tillrätta med ett strukturellt un-
derskott i nämndens grunduppdrag. Inom verksamheten personlig assistans är 
kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 
20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad 
som ingår i de grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ären-
den gällande personlig assistans förs över från Försäkringskassan till kommunen, 
den sk ”övervältringseffekten”. Antalet timmar med personlig assistans enligt LSS 
ökade från ca 8 000 i månaden under 2016 till ca 14 400 per månad under 2019. 
Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverk-
samheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft 
vilket för Överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider. 
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Trenden med ökat antal inkommande ärenden inom gruppen godman- och förval-
tarskap fortsätter. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -1,8 mnkr 
för 2019 främst beroende på höga arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det 
vill säga gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden fick i budget 2020 ett 
extra tillskott i kommunbidraget med 2,0 mnkr för att komma tillrätta med struk-
turellt underskott i grunduppdraget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden redovisar ett negativt resultat för 2019 med -22,1 mnkr, en stor försäm-
ring jämfört med prognosen i november som var på -16 mnkr. Underskottet finns 
främst inom barn- och ungdomsvården. Åtgärder pågår för att minska underskot-
tet genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, 
där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna al-
ternativ. Individ- och familjeomsorgsnämnden har endast besparingsåtgärder mot-
svarande 2,3 mnkr i budget 2020. Nämnden behöver under 2020 ta fram ytterli-
gare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 

I budget 2020 fick nämnden ett extra tillskott på 12,3 mnkr, varav 5,8 mnkr avsåg 
strukturellt underskott i grunduppdraget. I samband med att Kommunstyrelsen 
godkänner nämndbudgeten görs en justering av kommunbidraget. Två placeringar 
på vård- och omsorgsboende, motsvarande 1,3 mnkr, flyttas från Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för 
samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 

Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens resultat för 2019 är 12,1 mnkr, vilket ligger i nivå med 
de prognoser som nämnden lämnat. Detta innebär att Vård- och äldrenämnden 
har goda förutsättningar för en ekonomi i balans 2020. 

I budget 2020 har Vård och äldrenämndens ram förutom sedvanliga volymök-
ningar fått ett extra tillskott på 6,5 mnkr för att få igång ett arbete med att anställa 
unga, framtidens vårdinformationsmiljö och kompensation för höjd ersättning till 
privata utförare av hemtjänst enligt LOV. I beslut om nämndbudget kommer yt-
terligare 1,3 mnkr att omfördelas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden med anledning av flyttat ansvar för två placeringar på 
vård- och omsorgsboende. 
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Strategiska målområden  – indikatorer och uppdrag  

 
Nämnderna har i sina budgetar för 2020 fattat beslut om målvärde för  Kommunfullmäktiges indikatorer 
samt fattat beslut om hur  nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovi-
sas  nämndernas beslut  uppdelat på Borås Stads visions strategiska målområden.  
De uppgifter som redovisas i tabellerna  med Kommunfullmäktiges indikatorer  är Utfall 2018, Utfall  2019, 
Kommunfullmäktiges budget 2020  samt  Nämndbudget 2020. Med utfall 2019 avses senaste mät-tillfälle  
under 2019. Uppgifterna  i dessa  tabeller avser kommunen i sin helhet.  Under varje målområde redovisas  
också Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra uppdraget.  
 

Människor möts i Borås  

Målbild  
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och 
får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan. 

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
17  17  15  15  

gar (medelvärde)  

Antal  lägenheter som är trygghetsbostäder  221  221  230  230  

Andel  hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstperso-
nalen alltid eller oftast tar hänsyn till  den äldres egna  83  84  92  92  
åsikter och önskemål, %.  

Andel  hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt  
81  81  90  90  

att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.  

Antal gästnätter i  Borås  216 616  220 714  221 000  221 000  

 

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Kommunstyrelsen ska  utreda  möjligheten att  Koncerninköp  kommer under första  halvan av  Kommunstyrelsen  
införa RAM-avtal för vård- och  omsorgsboen- 2020 tillsammans med berörda verksamheter 
den  samt LSS-boenden. Utredningen ska  genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
vara färdig under första halvan av 2020.  börja  i januari 2020.  

Behovet av renovering och tillgänglighetsan- Koncerninköp  kommer under första  halvan av  Lokalförsörjningsnämnden  
passning av Kommunfullmäktiges  sessions- 2020 tillsammans med berörda verksamheter 
sal  ska utredas.  genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-

börja  i januari 2020.  

En ny mötesplats i  stadsdelen  Göta ska utre- Initialt kommer en  kartläggning av  området Fritids- och folkhälso-
das.  Göta genomföras där statistiskt faktaunderlag  nämnden  

och  erfarenheter från verksamheterna ska tas   
tillvara. Kartläggningen görs  för att säker-
ställa  medborgarfokuset och ge ett  kunskaps-
underlag  kring vilka behov som finns  i områ-
det. Efter kartläggningen ska  berörda  förvalt-
ningar involveras för att utreda möjliga drifts-
former och kostnader för en mötesplats.  

Avd: Ekonomistyrning  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 
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Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Förstudie ska genomföras när det gäller loka- Tillsammans  med  Lokalförsörjningsförvalt- Fritids- och folkhälso- 
lisering av ny ishall och möjlighet till  alternativ  ningen, strategisk  samhällsplanering samt nämnden  
driftsform prövas.  Samhällsbyggnadsförvaltningen utreds olika  

platser att förlägga en ny ishall på. Målsätt-
ningen är att arbetet ska vara  färdigt senast 
maj  månads utgång, där förutsättningen är att 
vi antingen  hittar en ändamålsenlig lokal, eller 
en tomt att bygga på. Ett arbete pågår också  
tillsammans  med  berörda föreningar att  ut-
reda ett alternativ med en annorlunda drifts-
form.  

Kulturnämnden  ska utreda  möjligheten  att  En utredning kommer göras under året.  Kulturnämnden  
skapa ett ”Art Center” –  ett  konstens  skylt-
fönster. Utredningen ska belysa hur olika  
konstformer kan  användas, till  exempel Lars  
Thunbjörks fotosamling, och hur man kan  
möjliggöra för möten  mellan boråsare.  

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i  Som uppdraget är formulerat i  dagsläget så Sociala omsorgsnämnden   
nära  samverkan  med Vård- och äldrenämn- strider det mot gällande  lagstiftning. För att  
den utreda möjligheterna  att inom ramen för kunna utreda  intentionerna med uppdraget 
vård och  omsorgsboende inrätta särskilda av- behövs vidare dialog  med  uppdragsgivare.  
delningar för personer inom LSS.  

Vård- och äldrenämnden får i  uppdrag att er- Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulen- Vård- och äldrenämnden  
bjuda anhörigstöd till barn och  unga  som tar ter ser att  det finns ett stort behov hos  barn  
ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, sys- att få  stöd och avlastning  utöver det som  
kon  eller andra i  sin närhet.  samhället erbjuder, t.ex. genom skolhälsovår-

den. För att kunna  erbjuda  anhörigstöd till  
barn  krävs dock förstärkta resurser för anhö-
rigstödsfunktionen  i Borås Stad, både vad  
gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn  som  målgrupp, 
behöver få förutsättningar att  skaffa sig riktad  
kompetens  och  bygga  samverkan t.ex. med  
skolan  och individ- och  familjeomsorgen samt 
andra  organisationer. Detta  inryms inte i  de  
tjänster som idag utför anhörigstöd.   
 
Då inga extra resurser har tilldelats nämnden  
för att  genomföra det utökade  uppdraget, får 
ev. extra kostnader finansieras av den ge-
mensamma  bufferten.  

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel föräldrar som  känner sig trygga när  de  lämnar  
96  96  100  100  

sitt barn på förskolan, %.  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel  
74  81  97  97  

barn (%)  
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Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel  elever i åk 9 som är behöriga till  något nationellt  
80  80  90  90  

gymnasieprogram, %.  

Genomsnittligt meritvärde i  årskurs 9.  222  220  222  222  

Andel  elever som  känner sig trygga  i grundskolan, åk  
87  87  100  100  

4-9,  %.  

Andel  elever som  känner sig trygga  i gymnasieskolan, 
95  95  100  100  

%.  

Andel  elever med  högskoleförberedande respektive yr-
93  93  95  95  

kesexamen,  %.  

Andel  barn och unga som inte  lever i  hushåll med för-
98  99  99  99  

sörjningsstöd; %.  

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Samordningsansvar för arbetet med att  mot- Till att börja  med tillsammans  med  berörda för- Kommunstyrelsen  
verka psykisk ohälsa hos  barn och  unga ska  valtningar göra en kartläggning av hur nuläget 
fastställas.  ser ut idag, när det gäller insatser och  samver-

kan. Därefter, utifrån  kartläggningen, analy-
sera  och  ta fram förslag var samordningsan-
svaret bör ligga.  

Förskolenämnden uppdras att  tillsammans  Under 2020 avser familjecentralerna att  inven- Förskolenämnden  
med Arbetslivsnämnden se  till  att samhällsin- tera besökares önskemål  kring tider och kur- Arbetslivsnämnden  
troduktion erbjuds på alla  familjecentraler.  sernas omfattning. Förskolenämnden ansvarar  

för samordningen  av familjecentralerna och  de  
öppna förskolorna. Arbetslivsnämnden ansva-
rar för kursernas  genomförande samt innehåll. 
I samverkan med familjecentralerna  kan Ar-
betslivsnämnden  genomföra kurser i de lokaler  
som  Förskolenämnden tillhandahåller. (För-
skolenämnden)  
 
Arbetslivsnämnden  ska tillsammans med För-
skolenämnden  erbjuda  nyanlända  samhällsori-
entering på familjecentralen. Utbildningen  
kommer att vara  på  modersmål och innehålla:  
 
Barnens rättigheter, förskola och skola  
Att utbilda sig, försörja  sig  och  utvecklas i Sve-
rige  
Arbetsmarknaden och  att  söka arbete  
Jämlikhet och mänskliga rättigheter  
Att  vårda sin  hälsa  
 
Under utbildningen  kommer förskoleverksam-
het att erbjudas.  (Arbetslivsnämnden)  
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Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Grundskolenämnden ska  utreda om tillräckliga  Grundskoleförvaltningen  ska kartlägga under- Grundskolenämnden  
rutiner och samordning finns för att  stödja  de  visning, anpassningar och stöd för särskilt be-
elever som  identifieras som  särskilt begåvade  gåvade elever i  egna skolenheter. Omvärlds-
barn enligt Skolverkets  definition.  bevakning  ska genomföras i  syfte att få un-

derlag för utveckling. Utifrån  kartläggning, om-
världsbevakning och  analys ska kvaliteten vär-
deras och eventuella förbättringsåtgärder vid-
tas.  

Grundskolenämnden uppdras  att utreda  kon- Grundskoleförvaltningen  ska utreda  konse- Grundskolenämnden  
sekvenserna av det uteblivna  statsbidraget fri- kvenser av det uteblivna  statsbidraget för fri-
tidshemssatsningen.  tidshem. Under 2019 har bidragit används för 

att förstärka bemanningen på respektive fri-
tidshem.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp- Nämnden avser att  tillsammans med repre- Individ- och familjeomsorgs-
drag att, i  nära samverkan med andra nämn- sentanter från  flera andra förvaltningar som  nämnden  
der som  jobbar med barn och  ungdomar, ut- riktar sig till barn och  unga såsom Fritidsför-  
reda  möjligheterna att inrätta  en särskild  före- valtningen och Grundskoleförvaltningen starta  
byggandeenhet med uppdrag  att motverka  att  en arbetsgrupp som  ser över och utreder förut-
unga  i riskzon  hamnar i normbrytande beteen- sättningarna för att starta  en  särskild  förebyg-
den.  gande enhet samt innehåll  och utformning av  

en sådan enhet.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, till- Nämnden avser att  bilda en arbetsgrupp med  Individ- och familjeomsorgs-
sammans  med Arbetslivsnämnden, utreda om  representanter från Individ- och familje- nämnden  
åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till  omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvalt-  
kan  sänkas från 18  år till 16 år. Utredningen  ningen för att  kartlägga hur dessa  båda för-
ska  också belysa vilken  hjälp  ungdomar mel- valtningar arbetar med ungdomar i  åldern 16  
lan 16 år och  18  år kan få av respektive  till  18 år när det gäller relationsvåld  samt se  
nämnd.  över hur arbetssätten  och insatserna kan ut-

vecklas. Arbetsgruppen  ska även se över om  
relationsvåldsenheten  kan sänka sin  ålder för 
målgruppen till  16 år.  

Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun 
och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i  
Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga   3,46  3,7  3,7  
enkät (skala mellan 1 och 6).  

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund  
71   76  76  

Index (NKI)  
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Avd: Ekonomistyrning  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Miljö- och  konsumentnämnden ska utreda hur Under 2020  kommer Miljö- och konsument- Miljö- och  konsument- 
förvaltningen kan effektivisera  tillsynsverksam- nämnden  att vidareutveckla  arbetet med taxan  nämnden  
heten  enligt alkohollagen.  och finansiering av enheten samt utveckla ar-

betet med verksamhetsplanering och arbets-
sätt. Enheten  kommer även att fortsätta  sam-
arbeta  med Näringslivsförvaltningen och ytter-
ligare utveckla och effektivisera digitaliserade  
tjänster i staden, ex."Kommun  Kim".  

Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av bo-
ende, handel och upplevelser. 

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel  av  ansökningarna om bygglov med fullständiga  
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansö- 98  99  98  98  
kan,  %.  

Antal nyproducerade  lägenheter av  AB bostäder  0  33  118  118  

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Konkretisera förslag på att förverkliga det Ett  omfattande  projektstudioarbete  i bred  Samhällsbyggnadsnämnden  
som  i översiktsplanen kallas  det Grön-blå  samverkan  mellan flera förvaltningar är på-  
stråket  (parken genom staden) som ingår i  börjat under hösten 2019 och  i december 
den beslutade utbyggnadsstrategin. Försla- 2019  genomför nämnden en samarbets-
gen  ska redovisas till Kommunstyrelsen för  workshop  med  övriga  närmast berörda nämn-
beslut.  ders  presidier och ansvariga kommunal- och  

oppositionsråd, i syfte att  skapa en gemen-
sam  grund, målbild  och plan för genomfö-
rande. Denna breda samverkan planeras fort-
sätta under 2020 och  konkretiseras stegvis  i  
ett eller flera  förslag  till beslut i KS/KF.  

Tekniska nämnden  ska utreda möjligheten att  Gångfartsområde  är en trafikregleringsform  Tekniska nämnden  
göra ytterligare gångfartsområden.  som  ställer krav på utformning där fordon  inte  

får framföras  med  högre hastighet än gång-
fart. Fordonstrafik  är alltså tillåtet med re-
striktioner. Gågata  är en annan  reglerings-
form där motorfordon i grunden är förbjuden  
med vissa undantag för ”nyttotrafik” och kor-
sande trafik. Om meningen med uppdraget är  
att minska  biltrafiken i stadskärnan och  ge  
bättre  förutsättningar för trivsammare mötes-
platser och  prioritera  gående  och cyklister så  
förefaller uppdraget kontraproduktivt med  
hänsyn till Borås stads vision  om att göra de-
lar av stadskärnan  bilfri. Tekniska  nämnden  
kommer vid förändringar i centrum utreda  
lämplig regleringsform varav gångfartsom-
råde är en  möjlighet.  
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Avd: Ekonomistyrning  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 

Uppdrag  s uppdraget  Enhet Så genomför  

Kulturnämnden  ska, i samarbete med Tek- En utredning kommer göras under året.  Kulturnämnden  
niska nämnden, se över Annelundsparkens  
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man  kan  
använda  konstnärlig utsmyckning, ljus och  
ljud  för att göra en promenad i  parken till en  
kulturell upplevelse.  

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel  hushåll och företag som har tillgång till bredband 
82  82  80  80  

om  minst 100Mbit/s,  %.  

Antal nyproducerade  lägenheter av Fristadbostäder, 
0  85  37  37  

Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.  

Andel  närproducerade livsmedel, %.  
 32  25  25  

 

 
 

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna  Tydligare marknadsföring om  att ortsråd  kan  Kommunstyrelsen  
för Bidrag för lokal utveckling  så att även  söka medel från lokal  utveckling.  
Ortsråden kan söka medel  därifrån.  

Utbyggnadsstrategier för våra serviceor- Arbetet samordnas  med Översiktsplanens in- Kommunstyrelsen  

ter med närområde ska tas fram.  riktning. Inleds med dialog med Fritids- och   
folkhälsoförvaltningen och ortsråden  samt se-
nare  med  övriga berörda kommunala förvalt-
ningar, bolag  och andra aktörer.  

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Uppdrag  å genomförs uppdrS aget  Enhet  

Pendlingsparkeringar runt staden och samåk- Med utgångspunkt i Borås Stads parkerings- Kommunstyrelsen  
ningsparkeringar ska utredas i samarbete med  strategi och  pågående arbete  med Trafikplan  
Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Väst- kommer behovet att  utredas  och platser pekas  
trafik och Trafikverket.  Utredningen  ska inne- ut. Arbetet kommer ske tillsammans med be-
hålla behovsanalys och  genomförandeplan.  rörda förvaltningar, Parkeringsbolaget, Väst-

trafik och Trafikverket.  
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Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en  En kommunalrådsberedning i  början av 2020, Kommunstyrelsen  
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens  kol- tillsammans  med Västtrafik, Nobina och tjäns-
lektivtrafik genom stadens  centrala  delar.  temän från berörda förvaltningar i Borås Stad, 

inleder för att  ta ställning till  hur man  ska ar-
beta vidare  med  ärendet.  

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den  Riktlinjerna förväntas vara reviderade under Miljö- och  konsumentnämn-
kommande revideringen  utformas  så  att resor första kvartalet 2020 och är en del  i hur Borås  den  
med  flyg minimeras.  Stad ska  uppnå miljömål 4a. "Användning av  

fossilt fordonsbränsle  i kommunkoncernen  ska  
minska med 60 procent från  2015".  
Nämnden beslutade i  december 2019 i försla-
get till  nya riktlinjer för resor, angående längre  
resor :  
"Flyg ska  användas endast om andra  alterna-
tiv, efter noggrann avvägning, bedöms  orim-
liga." samt "För resor till Danmark och Tysk-
land  samt grannländer ska  alltid tåg  undersö-
kas  som  första  alternativ. Vid  upphandling  av  
resebyråtjänster ska höga  krav ställas  på kun-
skap och tekniska förutsättningar för att  kunna  
boka långväga tågresor."  

 

 

 

 

 

Avd: Ekonomistyrning  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel  ekologiska livsmedel, %.   41  50  50  

Total  energiproduktion från  solenergi, mwh  210  30  300  300  

 
 

Uppdrag  Så genomförs uppdraget  Enhet  

Borås Stads mångåriga  internationella arbete  1. Sammanställning  och utvärdering av hittills  Kommunstyrelsen  
med  kunskapsöverföring inom  avfallsområdet genomförda insatser, Q1.  
bör fortsätta. Under 2020  ska  Kommunstyrel- 2. Diskussion  med  politiken  ang. ytterligare  
sen  utreda hur detta arbete  ska  bedrivas.  ambitioner och  mål  med insatserna, Q2.  

3. Handlingsplan  för kommande åtgärder tas  
fram under andra halvåret 2020.  

Servicenämnden får i  uppdrag att köpa  in  och  Implementering av  kemikaliesystemet ska  ske  Servicenämnden  
driva ett  kemikaliehanteringssystem  som ska  stegvis, en förvaltning/bolag  i taget.  Centralt 
stå till  kommunkoncernens förfogande och be- ska  det finnas  en eller två personer som har 
kostas  av respektive förvaltning/bolag.  mandat och ansvarar för implementeringen  

och  driften av systemet, både  mot leverantö-
ren (av kemikaliesystemet) och mot förvalt-
ningarna/bolag i Borås Stad.  
Servicenämndens uppfattning  är att Kommun-
styrelsen finansierar uppdraget tills att syste-
met är driftsatt.  
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Avd: Ekonomistyrning  

Handläggare: Roger Cardell 2020-02-17 2019-00037 

Ekonomi och egen organisation 

Nämnd-
Utfall  Utfall  KF Bud-

Kommunfullmäktiges indikatorer  budget 
2018  2019  get 2020  

2020:2  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid,  %.  7,4  7,4  7,2  7,2  

Arbetad tid för timavlönade  omräknat till  årsarbeten.  447  447  440  440  

Andel  anställda som nyttjar Borås  Stads friskvårdsbi-
  43  43  

drag, %.  

Antal hushåll som får försörjningsstöd  i mer än tio må-
414  416  410  410  

nader  under kalenderåret.  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2020 till 7,2 %. Diagrammet visar hur målvärdet varierar 
mellan nämnderna. 

8 

6 

4 

2 

0 

 
 
 
 

Uppdrag  Så genomför nämnden uppdraget  Nämnd/bolag  

Behovet och  kostnaden för att  även  erbjuda  Under 2020 utreds, i samarbete med berörda  Kommunstyrelsen  
fria arbetsskor till  de grupper som redan  har förvaltningar, behov och kostnad för arbets-
fria arbetskläder ska utredas.  skor.  

Borås Stad  ska inte upplåta utrymme för sex- Det reklamavtal  som Tekniska nämnden har Tekniska  nämnden  
istisk  reklam, och  när nya avtal med reklamfö- med Clear Channel gäller tom.  2023-12-31. 
retag tecknas ska  utrymme heller inte upplå- Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter  
tas för spelreklam.  denna tidpunkt. I nu  gällande  avtal står "Rekla-

mens innehåll  får ej strida mot  god  svensk re-
klamsed eller mot svensk lag".  

 
 
KOMMUNSTYRELSEN  
 
 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande  

 
Roger Cardell  
Budgetchef  



 

Konferens 1.0 

                                             

A GREENER GAME. 
När: Torsdag, 2 april, 2020 kl. 08.00–18.00. 
Var: Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna, Sweden. 

Kom och delta på den första upplagan av A Greener Game  –  
den internationella konferensen som ger dig tillgång till det senaste  
inom intelligent underhållsteknik och hållbara konstgrässystem. 
Konferensen A Gr eener Game organiseras av Stockholms Fotboll-
förbund tillsammans med Solna stad. 

Come play with us! 

    
    

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

      
      

       
         

              
                                                                              

Stockholms 
Fotbollförbund 

SHUTTERSTOCK 

20
20
 

https://08.00�18.00


Konferensprogram 

08.00–09.00  Registrering, frukost & mingel. 

09.00–09.15   Välkommen till Solna stad och konferensen A Greener Game. 
Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd, och  
Bernhard Huber, vice ordförande byggnadsnämnden. 

 

ockholms Fotbollförbund – a launchpad for game changing 
innovations. Lars Ekholmer, ordförande Svenska Fotbollförbundets
anläggningskommitté och ordförande Stockholms Fotbollförbund. 

  Automatisering och robotisering vid  Del 1 
  underhåll av fotbollsanläggningar  

09.50–10.00 Inledning. Chris Härenstam, moderator, sportjournalist och 
kommentator på Sveriges T elevision. 

10.00–10.10   Vision för Smart Facility Management. Jan Emanuelsson, 
projektledare, Spentab. 

10.10–10.20 	 		Monitorering 	och	 AI	 för	 effektivt	 underhåll	 av	 fotbollsplaner.	  
Alex Talton, CEO, Intelligent Play. 

10.20–10.30    Robotisering – utmaningar och fördelar. Stefan Cårebo,  
driftchef, Solna stad. 

  

 

  

 

 

CHRIS HÄRENSTAM, 
Moderator. 

09.15–09.35   Hållbar fotboll och framtida utmaningar ur ett globalt perspektiv.
Katharina Wistel  (huvudtalare), Manager FIFA Quality 
Programme, Football Technology Innovation Department,  
Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 

 

09.35–09.50   St
 

KATHARINA 
WISTEL, FIFA. 

10.30–11.15	 Kaffe. 

11.15–11.30  Den nya idr ottsplatsen, en gemensam plats där robotar pratar  
med robotar för att lösa ditt behov. Nils-Gunnar Vågstedt, grundare  
av Shepherd initiative of Scania Innovation Factory, Scania CV AB.  

11.30–12.00  Paneldiskussion: Robotisering idag & vad att förvänta av 
morgondagen? Panel:  Nils-Gunnar Vågstedt, Scania;  
Christian Cerna, Sales, Unisport; Josef Langenwalter,  
Sales Manager International, Sandmaster; Tanja Dannhaus, 
Sales Manager, Melos. 

12.00–13.00 Lunch. 

NILS-GUNNAR 
VÅGSTEDT, Scania. 

https://10.20�10.30
https://10.10�10.20
https://10.00�10.10
https://09.50�10.00
https://09.35�09.50
https://09.15�09.35
https://09.00�09.15
https://08.00�09.00


 

  
 

  

 

 

 

Biobaserade, naturligt nedbrytbara ifyllnads-
Del 2 

material & ifyllnadsfria konstgrässystem 

13.00–13.10  Inledning. Chris Härenstam, moderator. 

13.10–13.20   Natur-ifyllnadsmaterial baserade på kork, majs och kokosnötter. 
Roberto Nusca, CEO, Ital.Project. 

13.20–13.30   Innovativa koncept för användande av kork på idrottsytor. 
Joana T rindade. Project Manager, Innovation Department in 
Amorim Cork Composites. 

13.30–13.40   Konsten att utveckla ett naturligt nedbrytbart biomaterial med 
lång livslängd. Åke Rosén, grundare och delägare av GAIA 
Biomaterials. 

13.40–13.50   BioPitch – Ifyllnadsmaterial baserat på svensk skog.  
Marielle Henriksson, PhD, Bioeconomy and Health,  
RISE Research Institutes of Sweden. 

13.50–14.00   Morgondagens ifyllnadsfria konstgrässystem.  
Dr Ulrich Berghaus, Head of R&D, FieldTurf/MET. 

14.00–14.10   GreenMaxx, ett fullt komposterbart konstgrässystem. Talet  
hålls	 av	 representant 	för	 projektet	 GreenMaxx, 	finansierat	 av  
the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sports. 

14.10–14.20   Testbed Nordic – test bed för nya material. Niall MacPhee, 
Associate Director, Sports Labs. 

JOANA TRINDADE, 
Amorim Cork 
Composites. 

NIALL MACPHEE, 
Sports Labs. 

14.20–15.00	 Kaffe. 

15.00–15.30   Paneldiskussion: Sammanfattning av A Greener Game 1.0  
och vad att förvänta sig av 2.0. Chris Härenstam, moderator.  
Panel:  Katharina Wistel, FIFA; Alex Talton, Intelligent Play;   
Nils-Gunnar Vågstedt, Scania; Niall MacPhee, Sports Labs;  
Joana Trindade, Amorim; Dr Ulrich Berghaus, FieldTurf/MET;  
Åke Rosén, GAIA Biomaterials. 

15.30–18.00 Besök på Skytteholms IP för demonstration av robotar och 
monitoreringssystem. Kennet Siverling, enhetschef kultur-

och fritidsförvaltningen, Solna stad, Stefan Cårebo, driftchef, 
Solna stad. 

SKYTTEHOLMS IP. 

ALEX TALTON, 
Intelligent Play. 

https://14.10�14.20
https://14.00�14.10
https://13.50�14.00
https://13.40�13.50
https://13.30�13.40
https://13.20�13.30
https://13.10�13.20
https://13.00�13.10


	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

 

      

A Greener Game 

The future of field intelligence. 
SmartFields marks the launch of a unique 
test bed project exploring AI, robotics 
and monitoring systems to create fully 
automated maintenance of artificial turf 
fields. The project is shaped by an open 
exchange of knowledge and the goal is 
to design the most environmentally and 
player friendly pitches in the world. 

Avgift & anmälan 

Avgift: 995 SEK (exkl moms) 
i priset ingår konferens, 
frukost, lunch och kaffe. 

Anmäl dig senast: 16 mars 2020. 

Anmälan sker via www.stff.se/ 

Arrangörer 

För mer information kontakta 

Robin Johansson 
Projektledare 
Stockholms Fotbollförbund 
robin.johansson@stff.se 
070-322 85 08 

SmartFields och konferensen delfinansieras av Naturvårdsverket. 

mailto:robin.johansson@stff.se
www.stff.se
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